
PROTOKÓŁ NR 19/2015 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 

i Gospodarki Terenami 
 odbytego w dniu 25 maja 2016 roku 

 
        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał 
również Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 
Terenami w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej, Pani Barbara Kielan- 
Inspektor do spraw gospodarki leśnej Wydziału  Środowiska, Architektury  
i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Marzena 
Pakuła- Skarbnik Powiatu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami- Pan Henryk Majewski. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2015. 
4. Informacja o działalności Oddziału Środowiska i Rolnictwa w zakresie nadzoru  
nad zalesieniami. 
5. Zaawansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Środki zewnętrzne  
na scalanie i wymianę gruntów 
6. Przyjęcie stanowiska w sprawie wycofania owoców z rynku 
7. Powiat Rawski – szukamy powiatu partnerskiego – aspekt gospodarczy  
lub historyczny. 
8. Rośliny miododajne jako siedlisko dla owadów zapylających. 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie posiedzenia 
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 11:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 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. 
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Ad.3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 
2015. 
 Radnych z informacją, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu zapoznała Skarbnik Powiatu- Pani Marzena Pakuła.  
 Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski 
pytając o odszkodowania za grunty przeznaczone na poszerzenie dróg, czy już 
wszystkie z nich zostały wykupione.  
 Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że wiele spraw nadal się toczy w związku  
z czym temat ten nie został jeszcze zamknięty. 
 Radny Bogdan Pietrzak zapytał czy Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
jest pozytywna. 
 Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że opinia RIO jest pozytywna. 
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 
Terenami pozytywnie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  
z wykonania budżetu powiatu za rok 2015. 

 
 
Ad.4  Kolejny punkt porządku obrad obejmował informację o działalności Oddziału 
Środowiska i Rolnictwa w zakresie nadzoru nad zalesieniami. 
 Informację przedstawiła Pani Barbara Kielan Inspektor do spraw gospodarki 
leśnej Wydziału  Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Rawie Mazowieckiej. W kwestii zalesień wszystko odbywa się na podstawie 
dofinansowania z PROW-u. Rolnicy składają wnioski za pośrednictwem ARiMR. 
Sukcesywnie co roku są osoby zainteresowane, według danych w 2015 roku 
zalesiono 1.20 ha., najmniej od chwili gdy uruchomiono te działania. W roku 
ubiegłym została przeprowadzono ocena udatności upraw leśnych na powierzchni 
10 ha 15 arów. Zalesienia realizowane są poprzez nowe uprawy leśne, jak i te które 
zostały zakwalifikowane z samosiewów. 7,5 ha zalesienie przez uprawy oraz 2,58 
poprzez samosiewy.   
 Głos zabrał Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski pytając o to jakie 
gatunki drzew są sadzone. 
 Pani Barbara Kielan odpowiedziała, że wynika to z planów zalesienia. 
Głównie jest to sosna i brzoza. 
 Przewodniczący komisji zapytał czy jest możliwość zasadzenia akacji. 
 Pani Barbara Kielan odpowiedziała, że jak już wspomniała sadzone gatunki 
drzew wynikają z planów zalesienie, które odgórnie narzucają jakie gatunki drzew 
powinny zostać zasadzone w danym miejscu. 
 Głos w dyskusji zabrał również radny Bogdan Pietrzak tłumacząc, że robinia 
akacjowa kwitnie w momencie kiedy sadownicy intensywnie używają oprysków 
ochronnych. Gatunki owocówka jabłkóweczka i śliwkóweczka w związku  
z kwitnieniem robinii akacjowa mogłaby część populacji uratować. Ponadto akacja 
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jest doskonałym materiałem budulcowym. Zdaniem radnego jest to temat, który 
należałoby poruszyć w piśmie do Ministra. 
 Wicestarosta Rawski poprosił by pamiętać o tym, że w każdej dziedzinie 
obowiązują pewne zasady. Należy sprawdzić czym podyktowane są zasady,  
z których wynika fakt niesadzenia robinii akacjowej i dopiero wystosować pismo do 
Ministra. 
 Radny Jacek Otulak zapytał co fizycznie działo się z ewidencją gruntów, 
które były zaklasyfikowane jako rolne kiedy osoba dostała pozwolenie na ich 
zalesianie. 
 Odpowiedzi udzielił Wicestarosta Rawski tłumacząc, że chodzi o udatność. 
Jeśli grunt został zalesiony w 4 lub 5 roku dokonuje się oceny udatności upraw 
leśnych. 
 
 Komisja pozytywnie przyjęła informację o działalności Oddziału Środowiska  
i Rolnictwa w zakresie nadzoru nad zalesieniami. 
 
Ad. 5 W kolejnym punkcie omówiono zaawansowanie modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków. Środki zewnętrzne na scalanie i wymianę gruntów. 
 Temat ten omówił Pan Stefan Goryczka- Dyrektor Wydziału Geodezji, 
Katastru i Gospodarki Terenami w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. 
Zadania realizowane przez Starostę są zlecone przez administrację rządową. Środki 
na ten cel pochodzą z dotacji. Modernizacja ewidencji gruntów działa na podstawie 
Prawa geodezyjnego, szczególnie art. 24 oraz Projektu modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków. Modernizacja w zakresie ograniczonym i doprowadzenia do 
zgodności mapy elektronicznej z terenem bez ustalenia granic przedstawia szkielet 
organizacji. 
Celem prac modernizacyjnych jest: 
• uzupełnienie i aktualizacja baz danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego 
zakresu zbiorów danych ewidencyjnych zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 
ustawy 
• usprawnienie funkcjonowania informatycznego systemu obsługującego bazę 
danych ewidencyjnych. 
• modernizacja będzie przeprowadzona w trybie art. 24a ustawy. 
Jeśli chodzi o zaawansowanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków  
w kontekście szkieletu czteropunktowego wykonano ją na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka oraz gminy Regnów.  
Na cele modernizacji gruntów i budynków niezbędne jest pozyskanie środków 
finansowych, bez których ukończenie prac nie jest możliwe.  
Dyrektor Stefan Goryczka poinformował również, że w tym roku zaczęto 
administracyjne postępowanie dotyczące scalanie gruntów.  
 W tym punkcie głos zabrał radny Jacek Otulak pytając na czym polega 
scalanie gruntów. 
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 Odpowiedzi udzielił Dyrektor Stefan Gorczka: scalanie gruntów jest 
klasycznym rozwiązaniem prawnym zmierzającym do kompleksowej poprawy 
warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie. W wyniku przeprowadzenia 
tej skomplikowanej i pracochłonnej procedury, uzyskuje się kształtne działki  
o dogodnym dojeździe. Dzięki nowo zaprojektowanemu układowi 
komunikacyjnemu wsi, który umożliwia dojazd do działek i skraca odległość 
między siedliskiem i działkami uprawowymi, obniżeniu ulegają koszty produkcji, 
zmniejszają się nakłady pracy i zużycie paliwa.  
  
Ad. 6  Kolejny punkt porządku obrad obejmował przyjęcie stanowiska w sprawie 
wycofania owoców z rynku. Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski 
przedstawił członkom komisji projekt stanowiska oraz poprosił o ewentualne uwagi 
do treści pisma. 
Radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na fakt, iż na terenie powiatu rawskiego 
oprócz jabłek rolnicy/sadownicy uprawiają także inne owoce takie jak np. 
truskawki. 
 Wicestarosta Rawski odpowiedział, że jego zdaniem w piśmie jest mowa  
o owocach, które przechowywane są u producentów, w przypadku truskawek owoce 
te sprzedawane są bez uprzedniego przetrzymywania.  
 Zdaniem radnego Pietrzaka w treści pisma należy uwzględnić także owoce 
miękkie. 
  
Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Terenami przyjęli następującą treść stanowiska w sprawie wycofania 
owoców z rynku: 
 Polska jest znaczącym producentem i eksporterem żywności w Europie.  
W produkcji niektórych owoców, takich jak jabłka, borówka amerykańska,  
czy porzeczka czarna zajmuje czołowe miejsce w świecie. Głównym importerem 
polskiej żywności była Federacja Rosyjska, jednakże embargo na produkty 
żywnościowe wprowadzone w 2014 roku przez Rosję spowodowało problemy  
ze zbytem niektórych z nich. Bez pomocy ze strony polskiego rządu gałęzie polskiego 
rolnictwa, takie jak: sadownictwo, warzywnictwo, produkcja zwierzęca, czekałaby 
zapaść.  
 Pomysł wycofania z rynku części produkcji np. jabłek jest dobrym 
rozwiązaniem pod warunkiem, iż określona partia produktów zostanie  
w rzeczywistości zdjęta z rynku. Przyjęte rozwiązania dotyczące wycofania z rynku 
owoców (jabłek) w sezonie 2015-2016 są niekorzystne dla większości sadowników, 
gdyż owoce nie zostały wycofane z rynku, lecz trafiały z powrotem do handlu. Ilość 
295 000 ton jabłek przeznaczona do bezpłatnej dystrybucji, przy ich spożyciu  
w Polsce na poziomie 500 000 ton, spowodowała destabilizację handlu tymi 
owocami na rynku wewnętrznym. Naszym zdaniem rozwiązanie prowadzącym  
do ustabilizowania handlu jabłkami byłoby wycofanie co najmniej 400 000 ton.  
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Z czego z bezpłatnym przeznaczeniem na dystrybucję maksymalnie 40 000 ton 
(10%), pozostałą część należałoby skierować do biogazowni, bądź przekazać jako 
pomoc charytatywną dla potrzebujących poza granice Rzeczypospolitej. Należy 
uwzględnić także kwestię ceny jaką otrzymują rolnicy za kilogram jabłek, we 
wszystkich przypadkach powinna być ona jednakowa.  
 Jabłka przeznaczone do wycofania powinny odpowiadać standardom owoców 
eksportowanych jako konsumpcyjne np. minimalna średnica 6,5 cm. Przyjmowanie 
zgłoszeń na ich wycofanie powinno odbywać się w dwóch równych transzach.  
Nie można powtórzyć błędów z sezonu 2015-2016, kiedy to dystrybucją jabłek 
zajmowali się np. sołtysi, księża, dyrektorzy placówek wychowawczych itp.  
To, że Rząd Polski ma propozycję na zagospodarowanie nadwyżki produktów 
rolniczych, będzie również sygnałem dla podmiotów trudniących się skupem płodów 
rolnych, że rolnik może wybierać odbiorcę swojej produkcji i nie być skazanym na 
"łaskę" przedsiębiorstw trudniących się skupem artykułów rolnych.  
 Monitoringiem należałoby objąć także producentów innych owoców  
i powstającą w tych działach nadprodukcję.  
 Aby przygotować ustawę i proces wycofania artykułów rolnych z rynku 
potrzebna jest rzetelna dyskusja, w której jako Komisja zajmująca się rolnictwem 
jesteśmy gotowi wziąć udział. 
  
  
Ad. 7 W następnym punkcie przeanalizowano następujący temat: Powiat Rawski – 
szukamy powiatu partnerskiego – aspekt gospodarczy lub historyczny. 
 Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski poinformował, iż próbował 
uzyskać informacje dotyczące Potopu Szwedzkiego na ziemiach rawskich, jedna nie 
udało się znaleźć żadnych danych na ten temat. Przewodniczący zasugerował by 
zlecić opracowanie materiału historycznego na ten temat.  
 Wicestarosta Rawski poinformował członków komisji o próbach podjęcia 
współpracy pomiędzy Powiatem Rawskim a Powiatem Bohoduchiw na Ukrainie. Na 
zaproszenie firmy METALBUD w maju br. w Rawie Mazowieckiej przebywała 
delegacja z Rejonu Bohoduchiw w osobach: Przewodniczący Rady Powiatu 
Bohoduchiw, Przewodniczący Powiatu Bohoduchiw administracji państwowej i Mer 
Miasta Bohoduchiw. Miasto Bohoduchiwu liczbą mieszkańców podobny do miasta 
Rawa Mazowiecka. Powiat Bohoduchiw położony na zachód (ok.40 km)  
od Charkowa. Podczas pobytu delegacja zwiedziła Szpital im. Św. Ducha i szkołę 
ZS CEZiU w Rawie Mazowieckiej. W Starostwie Powiatowym odbyły się 
dwustronne rozmowy. Przedstawiciele strony ukraińskiej zaproponowali nawiązanie 
współpracy pomiędzy naszymi powiatami. Stronę ukraińską interesowało 
szczególnie funkcjonowanie powiatu i jego jednostek organizacyjnych. Strona 
ukraińska przedłożyła projekt umowy o współpracy, która określała zakres i formę 
współpracy. Członkowie komisji rolnictwa postanowili złożyć wniosek do zarządu 
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powiatu o intensyfikację prac nad umową współpracy z przedstawicielami 
społeczności rejonu Bohoduchiw w regionie Charkowskim na Ukrainie. Współpraca 
taka mogłaby owocować wymianą doświadczeń w zakresie administracji 
samorządowej, rozwojem stosunków gospodarczych oraz współpracy w dziedzinie 
kultury, nauki, edukacji i turystyki.  
 
Ad. 8 Kolejny punkt porządku obrad obejmował temat roślin miododajnych jako 
siedliska dla owadów zapylających. Zdaniem Przewodniczącego Komisji Pana 
Henryka Majewskiego należy wystosować pismo do Ministra Rolnictwa by rośliny 
miododajne traktowane były jako poplon co zainteresowałoby rolników do 
korzystania z tego rozwiązania. W tej sprawie odbędzie się konferencja  
w Dańkowie, szczegółowe dane zostaną przekazane członkom komisji  
w późniejszym terminie. 
 
Ad.9 W sprawach różnych głosów nie było.   
 
Ad.10 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 12.30 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
 
 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska. 
 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji: 
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