
P R O T O K Ó Ł  NR 5/2011 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa 

Geodezji i Gospodarki Terenami odbytego  
w dniu 2 sierpnia 2011 roku  

 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto 
w pracach Komisji brali  udział zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności 
zaproszonych gości oznaczoną jako załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
           W pracach Komisji brała równieŜ udział  Pani Maria CharąŜka – 
Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego 

Posiedzeniu przewodniczył Henryk Majewski – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wypracowanie stanowiska powiatu rawskiego w zakresie przedstawionych 

przez Urząd Marszałkowski w Łodzi załoŜeń do strategii w zakresie rolnictwa 
dla Województwa Łódzkiego. 

4. Sprawy róŜne. 
5. Zamknięcie posiedzenia 
 

Ad. 1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 12:00 dokonał Przewodniczący 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami – Henryk 
Majewski, witając  członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził istnienie 
quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został 
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Kolejny punkt porządku obrad obejmował wypracowanie stanowiska powiatu 
rawskiego w zakresie przedstawionych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi załoŜeń 
do strategii w zakresie rolnictwa dla Województwa Łódzkiego  

Po analizie przesłanego materiału Komisja stwierdza, iŜ przedłoŜone 
propozycje poŜądanych kierunków działań w zasadzie wyczerpują potrzeby w tym 
zakresie na obszarze powiatu rawskiego. Niemniej jednak Komisja, po konsultacji 
z samorządami gminnymi, wypracowała następujące propozycje:  
Ad. 1 W zakresie analizy SWOT. 
W słabych stronach proponujemy uwzględnić: 
- niewystarczającą promocję rodzimych produktów Ŝywnościowych, 
- zbyt małą ilość produkowanej Ŝywności cechującej się wysoką jakością, 
- uzaleŜnienie eksportu produktów rolno-spoŜywczych od rynków wschodnich. 
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W mocnych stronach proponujemy uwzględnić: 
- posiadanie zasobów do produkcji zdrowej Ŝywności, 
 
W zagroŜeniach proponujemy uwzględnić: 
- wprowadzanie i obrót produktami rolniczymi pochodzącymi z krajów 
zewnętrznych, jako produkty polskie, 
- niewystarczającą kontrolę (środków chemicznych)  środków ochrony roślin pod 
kątem ich jakości i wpływu na środowisko, 
- wzrastającą ilość substancji chemicznych w produktach Ŝywnościowych, 
- wzrost powierzchni gruntów nie uprawianych rolniczo. 
 
W szansach wskazujemy: 
- dywersyfikację rynków zbytu, 
- pełne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego, 
 
W zakresie zaproponowanych: celów, priorytetów i kierunków działania.  
Cel 2. Priorytet 2.2. Kierunek działania 2.2.1. 
Rozbudowa i modernizacja regionalnej  i lokalnej sieci drogowej …… 
Cel 2. Priorytet 2.2. Kierunek działania 2.2.3. 
Udoskonalenie transportu lotniczego pasaŜerskiego i spedycji towarów (Łódź, 
Skierniewice, Łask, Babsk).  
 
Cel 2. Priorytet 2.2. Kierunek działania 2.5.1.  
Rozbudowa infrastruktury melioracyjnej, drogowej i zbiorników wodnych 
zabezpieczających przed katastrofami ekologicznymi.  
 
Ad. 2 Wskazane cele, za wyjątkiem wymienionych wyŜej propozycji, wyczerpują 
zapotrzebowanie w zakresie celów i kierunków rozwoju na terenie powiatu 
rawskiego.   
 
Ad. 3  Wprowadzane obecnie kierunki działania obejmują: 
- Priorytet 5.2. Kierunek działania 5.2.2. w obrębie gminy Rawa Mazowiecka – 
budowa farmy wiatrowej w miejscowości Ścieki (12 wiatraków).  
- Priorytet 5.2. Kierunek działania 5.2.2.w obrębie gminy Rawa Mazowiecka 
budowa biogazowi w miejscowości śydomice.  
 - Priorytet 4.3. Kierunek działania 4.3.3. w obrębie gmin: Biała Rawska, Sadkowice 
i Regnów – budowa i rozbudowa zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. 

PoŜądane jest wprowadzenie w Priorytecie 2.5. Kierunek działania 2.5.2.  
budowy zbiornika retencyjnego na rzece Białce w miejscowości śurawia. Realizacja 
po roku 2014 ze środków Unii Europejskiej.   
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- Priorytet 2.5. Kierunek działania 2.5.2. budowa zbiornika w miejscowości 
Regnów. Realizacja lata 2012-2013 ze środków Unii Europejskiej i Województwa 
Łódzkiego. 
Priorytet 5.2. Kierunek działania 5.2.2. Budowa farmy wiatrowej na terenie Gminy 
Regnów lata 2011-2012 ( 6 wiatraków). 
- Priorytet 2.3. Kierunek działania 2.3.1. budowa Rawskiej Regionalnej Sieci 
Teleinformatycznej lata 2012-2013. Środki Unii Europejskiej i własne beneficjenta.  
 
Ad. 4 W sprawach róŜnych głosów nie było. 
 
Ad. 5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
o godz. 15:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
 
 
 


