
PROTOKÓŁ NR 35/2017 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 11 września 2017 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brali także: 
pani Anna Ostalska – Kierownik Oddziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
w Starostwie Powiatowym, pani Bożena Cichowicz – Kierownik Oddziału ARiMR  
w Rawie Mazowieckiej, Małgorzata Chojecka – pracownik  Oddziału ARiMR  
w Rawie Mazowieckiej oraz pan Józef Matysiak – Starosta Rawski. 

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. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Formy pomocy ARIMR dla rolników i sadowników w związku  

z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – straty w środkach trwałych 
i szkody przymrozkowe w uprawach. 

5. Zagospodarowanie mienia Powiatu Rawskiego. 
6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00 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 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji – protokół  
z poprzedniego posiedzenia (02.08.2017r.) został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.4 Następnie przystąpiono do punktu obejmującego zapoznanie z formami pomocy 
ARIMR dla rolników i sadowników w związku z niekorzystnymi zjawiskami 
atmosferycznymi – tj. stratami w środkach trwałych i szkodami przymrozkowymi  
w uprawach. 
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Na wstępie Pan Henryk Majewski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa 
przypomniał historię korespondencji z Wojewodą Łódzkim w sprawie szacowania 
strat w majątku trwałym (nasadzeniach) spowodowane przez mróz; w wyniku tych 
działań udało się uzyskać to, że szacowanie takie będzie się odbywać, w związku  
z czym na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni przedstawiciele ARiMR. 

a) Przedstawicielka ARiMR poinformowała, że w przypadku inwestycji  
odtwarzających potencjał produkcji rolnej (w przypadku strat w środkach 
trwałych) – wnioski aktualnie są przyjmowane przez oddziały regionalne 
ARiMR (obecny nabór 4-18 września), jest to wsparcie na operacje typu 
"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie 
inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji 
rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk 
klimatycznych i katastrof" finansowane z budżetu PROW 2014 - 2020. Wnioski 
o taką pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź  
za pośrednictwem biura powiatowego Agencji; najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem dla rolników będzie złożenie wniosku w terminie a następnie 
dostarczenie protokołu komisji gminnej, gdy taki będzie sporządzony. 

b) Natomiast jeżeli chodzi o straty w uprawach spowodowane przymrozkami, 
wnioski pomrozowe (na drukach ARiMR) przyjmowane będą w terminie 13-27 
września; wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego; do wniosku należy dołączyć 
m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem 
opublikowanym na stronie MRiRW; stawki pomocy wynoszą: 2000 zł na  
1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły 
szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki 
wiosenne, 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów 
owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 
70% spowodowane przez przymrozki wiosenne. 

Przewodniczący Henryk Majewski odnosząc się do planowanych wysokości 
pomocy do upraw zniszczonych przez przymrozki, zaproponował żeby ta pierwsza 
kwota podniesiona była do 3000 zł, a ta druga kwota do 2000 zł – jako kwoty, 
które by w jakiś sposób rekompensowały poniesione straty. Ponadto 
Przewodniczący Majewski zaproponował, żeby rolnikom którzy się nie 
ubezpieczyli (często nie z własnej winy) nie pomniejszać przyznawanej pomocy  
o 50%, a także wydłużyć terminy naborów wniosków dotyczących strat w majątku 
trwałym (przynajmniej w woj. łódzkim); takie rozwiązania powinny być 
zaproponowane w wystąpieniu do Ministra Rolnictwa, ustalono że projekt takiego 
stanowiska będzie przygotowany na najbliższą sesję Rady Powiatu. 

Pan Radny Jacek Otulak poprosił przedstawicielki ARiMR, żeby omówić 
wniosek pomrozowy, a szczególnie zapytał czy konieczny jest załącznik  
z wykazem działek, a jest to uciążliwość dla wypełniających. 
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Przedstawicielka Biura Powiatowego ARiMR odpowiedziała, że zostało 
wysłane zapytanie do Oddziału Regionalnego czy załącznik ten jest konieczny. 

Pan Radny Bogdan Pietrzak zwrócił uwagę na to, że ilość dokumentów  
wymaganych do złożenia też może być problemem, dlatego tez postulowałby ich 
uproszczenie, a jeżeli chodzi o zaproponowane kwoty pomocy to na pewno nie 
rekompensują one wysokości poniesionych nakładów pracy i kwoty pomocy 
powinny być dużo wyższe. Pan radny Pietrzak zwrócił też uwagę na to, żeby 
rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw nie byli poszkodowani przez 
obniżanie im pomocy o 50% (bo często nie wykupili ubezpieczeń, gdyż nie było 
ich na to stać). 

Pan Starosta Józef Matysiak zaproponował, żeby przygotowywane stanowisko 
było jak najkrótsze w którym wykazano by nieadekwatność zaproponowanych 
kwot pomocy dla rolników, zaproponowanie wyższych kwot pomocy, a także 
zwrócenie uwagi na to, że brak działania właściwego ministra (m.in. w kwestii 
rozporządzenia o ubezpieczeniach) też w wielu przypadkach uniemożliwił 
rolnikom ubezpieczenie się. 

 
Ad.5 Zagospodarowanie mienia Powiatu Rawskiego. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Józef Matysiak – Starosta Rawski, informując,  
że aktualnie prowadzone są działania w kierunku sprzedaży nieruchomości 
zabudowanej przy ul. Zwolińskiego (budynek, który miał być pierwotnie 
wykorzystany na potrzeby warsztatów krawieckich) – ogłoszony jest wykaz 
nieruchomości i wystąpiono o interpretację odnośnie podatku VAT; ponadto trwają 
prace podziałowe nieruchomości przy ulicy Kolejowej i ulicy Targowej. 

Pani Kierownik Anna Ostalska poinformowała, że w tej chwili ogłoszony jest 
przetarg na sprzedaż sześciu działek pod działalność usługową przy ul. Targowej (trzy 
z nich były już sprzedane); zlecony jest podział nieruchomości kolejowej w Białej 
Rawskiej; wystąpiono też o rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o część  
nieruchomości przy Cynkowni; w Białej Rawskiej przy ulicy Mickiewicza wydzielone 
są działki – przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy 
Biała Rawska. W roku bieżącym sprzedano nieruchomość przy ul. Łowickiej w Rawie 
Mazowieckiej (dwie działki) – 164.535,00 zł, a także użytkowanie wieczyste przy  
ul. Krakowskiej - 111.200,00 zł; ponadto ponad 500 tys. zł. Wpłynęło od firmy Sime 
Polska z tytułu opłaty za umieszczenie gazowej linii średniego ciśnienia w 
nieruchomościach powiatowych. 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski zapytał o kwotę wyceny nieruchomości 
przy ul. Zwolińskiego, a także cenę nieruchomości przy ul. Targowej. 

Pani Ostalska odpowiedziała, że ceny nieruchomości przy ul. Targowej 
kształtują się granicach od 81 tys. do 97 tys. zł za jedną działkę, natomiast 
nieruchomość przy ul. Zwolińskiego wyceniona jest na 700 tys. zł.  
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Ad.6 Sprawy różne: 
 Radny Jacek Otulak zapoznał Komisję z propozycją pisma do Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie umieszczenia dodatkowych stacji 
pomiarowych na terenie powiatu rawskiego lub uwiarygodnienia stacji już 
istniejących, w związku z tym że podczas ostatniej zimy wystąpiły niskie temperatury 
powodujące szkody w uprawach wieloletnich, a wojewoda (mający podjąć  
o szacowaniu strat w majątku trwałym) opierał się na wskazaniach temperatur  
z miejsc znacznie oddalonych od powiatu rawskiego. Ustalono, że pismo zostanie 
poprawione i przyjęte na kolejnym posiedzeniu Komisji. 

Przewodniczący Henryk Majewski poinformował Komisję o tematach rozmowy 
z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Panem Jackiem Boguckim: 
- dopłaty dla pszczelarzy (propozycja Komisji 100 zł do rodziny pszczelej); 
- składka od pracowników sezonowych (propozycja naszej Komisji – opłata 
ryczałtowa); 
- uproszczenie procedur i zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów niezbędnych 
przy budowie studni głębinowych; 
- problem dział przeciwgradowych; 
- system ubezpieczeń upraw polowych (Komisja Rady Powiatu Rawskiego złożyła 
swój projekt). 

Radny Jacek Otulak poinformował o posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa, 
w której uczestniczył, a miała ona dotyczyć niekorzystnych zjawisk atmosferycznych 
dla upraw rolniczych – jak informował Komisja głównie zajmowała się stratami, które 
powstały po nawałnicach i nawalnym deszczu głównie w województwie pomorskim. 
 
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 14:50 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
W załączeniu: 
- lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 

Henryk Majewski 
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