
PROTOKÓŁ NR 41/2018 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 9 kwietnia 2018 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzenie prowadził 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. Zatrudnianie cudzoziemców. 
4. Pomoc dla pszczelarzy. 
5. Stanowisko w sprawie używania fajerwerków. 
6. Stanowisko odnośnie działania 126 (wparcie do inwestycji w odtwarzanie 

potencjału produkcji rolnej). 
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 Następnie przystąpiono do punktu obejmującego zatrudnienia cudzoziemców. 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski poinformował, ze w dniu jutrzejszym  
w sejmie odbędzie się czytanie projektu ustawy dotyczącej tzw. pomocnika przy 
zbiorach. Pan Henryk Majewski poinformował, że został zaproszony na to posiedzenie 
i będzie chciał jeszcze raz poruszyć propozycje Komisji Rolnictwa Rady Powiatu  
w tej sprawie, które już wcześniej były wysyłane do właściwych organów 
administracji rządowej  
 
Ad.4 Kolejny punkt dotyczył omówienia pomocy dla pszczelarzy 
  Jak zaznaczył Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski, Komisja już 
proponowała, żeby pomoc dla pszczelarzy wypłacana była do każdej rodziny pszczelej 
(100 zł), gdyż aktualna pomoc tylko do inwestycji dotyczy tylko zakupu urządzeń  
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do pszczelarstwa i nie obejmuje wszystkich pszczelarzy. Jak dodał Pan Majewski 
propozycja pomocy do każdej rodziny pszczelej jest w pełni akceptowana przez 
środowisko pszczelarzy, jako rozwiązanie trafiające do szerszej grupy. 
 
Ad.5 Stanowisko w sprawie używania fajerwerków. 

Propozycję stanowiska Komisji w tej sprawie odczytał Przewodniczący Komisji 
- dotyczy ono wprowadzenia zasad zezwalających na używanie sztucznych ogni,  
a także wprowadzenia zezwoleń na użycie fajerwerków; proponuje się żeby osoba 
która chce to robić, miałaby zgodę sąsiadów, sama pokrywałaby koszty leczenia  
i rehabilitacji osób, które ucierpią podczas tej niebezpiecznej i niczym nieuzasadnionej 
zabawy. Do ceny zakupu materiałów pirotechnicznych należałoby dodać opłatę, która 
pokryłaby koszty usunięcia pozostałości po wybuchu na ziemi i w atmosferze. 

Stanowisko, po dyskusji, zostało przyjęte przez Komisję Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami przy trzech głosach za  
i jednym głosie przeciw (B. Pietrzak). Zostanie ono wysłane do Ministra Środowiska. 
 
Ad.6 Stanowisko odnośnie działania 126 (inwestycje w majątku trwałym  
– odtwarzanie potencjału produkcji rolnej). 

W stanowisku Komisja zwraca uwagę na konieczność zmodyfikowania pomocy  
w ramach operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzaniu gatunków rolnych i  przywracanie 
potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych 
zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Terenami Rady Powiatu Rawskiego do kosztów kwalifikowanych 
należałoby zaliczyć również zakup elementów do budowy rusztowań (słupów, siatek 
przeciwgradowych, palików, drutu, spinek), jak również koszty usunięcia 
wymarzniętych drzew, przygotowania gleby i sadzenia nowych drzewek. Tylko  
w takim przypadku możemy mówić o odtworzeniu potencjału produkcyjnego, i to nie 
od razu, ale po upływie kilku lat, w czasie których nowo posadzony sad musi być 
chroniony od chorób, szkodników i chwastów, nim wejdzie w okres owocowania. 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższe stanowisko i ma ono zostać wysłane 
do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

   
Ad.7 Sprawy różne: 
 Pan Henryk Majewski - Przewodniczący Komisji poinformował, że zwrócił się 
do niego rolnik z terenu gminy Sadkowice, u którego wystąpiły straty spowodowane 
gradem w miesiącu lipcu 2017 roku i nie otrzymał pomocy z ARiMR, gdyż pomoc 
dotyczyć ma tylko strat z miesiąca sierpnia 2017 r. 

Komisja postanowiła, że sprawę należy dalej spróbować wyjaśnić, dlaczego, 
poczynając od uzyskania wyjaśnień z Powiatowego Biura ARiMR. 
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Przewodniczący Henryk Majewski poinformował też o tym, że do komisji 
wpłynęło pismo (odpowiedź z Państwowego Instytutu w Puławach) dotyczące różnic 
pomiędzy Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) a klasycznym pomorem świń.  
  
Ad.8 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 12:45 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
W załączeniu: 
- lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 

Henryk Majewski 
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