
PROTOKÓŁ NR 42/2018 
z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 28 maja 2018 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu Komisji udział 
brała Pani Monika Frankowska – Skarbnik Powiatu Rawskiego. 

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 Komisji. 
4. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017. 
5. Informacja o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa. 
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 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (09.04.2018r.) został przyjęty 
jednogłośnie. 
 
Ad.4 Kolejny punkt posiedzenia dotyczył wyrażenia przez Komisję opinii  
do sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017. 

Wobec tego, że sprawozdanie z wykonania budżetu omawiane już na innych 
komisjach, przewodniczący zaproponował, żeby przejść do pytań członków komisji co 
do samego sprawozdania. Pytań i uwag nie było. Komisja Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017. 
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Ad.5 Następnie przystąpiono do punktu dotyczącego działalności Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa i stosowania środków ochrony roślin. 

Jak poinformował przewodniczący Henryk Majewski, mimo zaproszenia na 
posiedzenie komisji nie dotarli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa. Przewodniczący Henryk Majewski omówił zagadnienie 
stosowania środków ochrony roślin, które wykazują szkodliwe działanie na pszczoły. 
Natomiast do zagadnienia pozostałości środków ochrony roślin w owocach  
i warzywach jak i blokowania przez te środki wapnia w owocach, Komisja powróci na 
kolejnych posiedzeniach.  
   
Ad.6 Sprawy różne: 
 Pan Henryk Majewski - Przewodniczący Komisji poinformował  
o odpowiedziach jakie otrzymała Komisja na formułowane wcześniej wystąpienia  
i stanowiska. 
  
Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 
o godz. 13:35 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 
W załączeniu: 
- lista obecności 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 
 

Henryk Majewski 
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