
PROTOKÓŁ NR 32/2017 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji 

i Gospodarki Terenami 
 odbytego w dniu 2 czerwca 2017 roku 

 
        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brała 
również 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 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego  

za rok 2016 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 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. 
 
Ad.3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 
2016. 
 Radnych z informacją, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu zapoznała Skarbnik Powiatu- Pani Marzena Pakuła.  
 Następnie Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 
Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami- Pan Henryk Majewski otworzył 
dyskusję w tej sprawie, podczas której Skarbnik Powiatu odpowiadała na zadawane 
pytania. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki 
Terenami przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016. 
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Ad.4 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami- Pan Henryk Majewski 
przekazał prośbę Starosty Rawskiego by stanowisko w sprawie zwiększenia pomocy  
finansowej dla  gospodarstw dotkniętych klęskami pogodowymi sporządzone przez 
komisję zostało podjęte także przez radę. Członkowie komisji w związku z faktem, 
iż pismo to zostało już wysłane do adresatów podjęli decyzję by poinformować 
radnych na sesji o jego podjęciu oraz podjąć dyskusję w tej sprawie. 
 Następnie radny Jacek Otulak poinformował o sytuacji występującej  
w Gminie Biała Rawska dotyczącej szacowania  szkód w środkach trwałych 
powstałych w wyniku niskich temperatur sięgających -30 stopni Celsjusza, 
utrzymujących się w okresie zimowym na terenie powiatu. Radny poinformował,  
iż nie została wyrażona zgoda na szacowanie tych szkód, ponieważ zdaniem 
urzędników straty w drzewostanie nie wystąpiły na terenie całej Polski, w związku  
z czym nie ma podstaw do podjęcia tej procedury. 
 W związku z powyższym Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu pisma, 
stanowiącego załącznik nr 3, w sprawie zezwolenia gminom z terenu Powiatu 
Rawskiego na szacowanie szkód w środkach trwałych, które spowodowane zostały 
występowaniem niskich temperatur sięgających -30 stopni Celsjusza, utrzymujących 
się w okresie zimowym na terenie powiatu do Wojewody Łódzkiego. 
 
Ad.5 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 14.00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
 
 
W załączeniu: 
- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska. 
 
 
 
 
         Przewodniczący Komisji: 
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