
P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 roku 
 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie, zgodnie z listą obecności stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział brali 
przedstawiciele kół łowieckich: Koło Łowieckie „Żubr” – Pan Benedykt 
Nowakowski i Marian Tomaszewski, Koło Łowieckie „Przepiórka’ – Pan Wojciech 
Walendziak, Koło Łowieckie „ Łoś” – Pan Jerzy Witczak, Koło Łowieckie „Sarna” 
– Pan Marian Bzinkowski, Pan Piotr Jędral z Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Skierniewicach, Pan Łukasz Salamon – radny Rady 
Powiatu Rawskiego i Pan Stefan Goryczka – dyrektor Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami. 
 Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji - Pan Henryk Majewski. 
  
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Szkody wyrządzane przez dziką zwierzynę  w uprawach. Działalność kół 

łowieckich. 
4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 
5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   

 
Ad.1 Otwarcia posiedzenia komisji o godzinie 10:00 dokonał Przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Pan Henryk Majewski, witając 
członków komisji i zaproszonych przedstawicieli kół łowieckich. Stwierdził 
istnienie quorum i uprawnienie do podejmowania wiążących decyzji. 
 
Ad.2 Do przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji  porządku obrad  uwag 
nie zgłoszono. Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad.3 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 
obejmującego zapoznanie się z funkcjonowaniem kół łowieckich dzierżawiących 
grunty na terenie powiatu rawskiego a także problematyką wypłaty odszkodowań    
za straty wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną. 

Pan Marian Bzinkowski z KŁ „sarna” zabierając głos poinformował,  
że w ramach swojej działalności jego koło rozdaje rolnikom pastuchy i substancje 
odstraszające, są pełnione także dyżury; a głównie są dokonywane planowe 
odstrzały. 

Pan Benedykt Nowakowski z KŁ „Żubr” poinformował, że na 112 wniosków 
wypłacono pieniądze w 78 przypadkach. Koło Łowieckie stara się rzetelnie 
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wyceniać wyrządzane szkody. Ponadto rozdawane są pastuchy i substancje 
odstraszające. 

Następnie głos zabrał Pan Piotr Jędral z Zarządu Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego w Skierniewicach: jak stwierdził w ostatnim czasie populacja 
dzika wzrosła dwukrotnie; uprawiana jest kukurydza (jej zasiewy wzrosły 
trzykrotnie), która jest pożywieniem wysokobiałkowym dla dzików; zaburzeniu 
uległ kalendarz rozrodu dzików. 

Problemem według przedstawicieli kół łowieckich mogą być fundusze  
na odszkodowania. Koła planują odstrzał, który następnie jest zatwierdzany przez 
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Pan Piotr Jędral zabierając głos 
poinformował, że koła utrzymują się z własnych składek i ze sprzedaży zwierzyny 
odstrzelonej do punktów skupu. Odstrzał opiera się o roczny plan hodowlano 
- łowiecki. 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski zapytał jakie rozwiązania, że by ulżyć 
rolnikom i myśliwym z kół łowieckim. 

Pan radny Bogdan Pietrzak stwierdził, że odszkodowania dla rolników  
za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę powinien przejąć Skarb Państwa. 

Pan radny Łukasz Salamon zapytał czy ugorowanie ziemi ma wpływ na stan 
dzikiej zwierzyny. Pan Benedykt Nowakowski odpowiedział, że takie enklawy  
są wręcz potrzebne i niezbędne do życia dla tej zwierzyny. 

Pan radny Salamon zapytał czy nie jest potrzebna lepsza komunikacja  
z rolnikami i większa liczba spotkań. Pan Piotr Jędral odpowiedział, że  
ta komunikacja jest dobra, a ci rolnicy, którzy szukają pomocy i wiedzy – znajdują 
ją ze strony kół łowieckich.  

Pan radny Salamon zaproponował odbywanie takich spotkań, głownie 
informacyjnych dla rolników; i też w celu lepszej współpracy. 

Pan Piotr Jędral z ZO PZŁ w Skierniewicach powiedział, że jest projekt 
Funduszu Odszkodowawczego, gdzie w procesie odszkodowania uczestniczyły by 
trzy strony: koła łowieckie, firmy ubezpieczeniowe i rolnicy. 
  Pan Piotr Jędral zwrócił też uwagę na jeszcze jeden problem – tj. problem 
hartów, na które i ich mieszańce trzeba mieć pozwolenie (wydawane przez Starostę); 
w związku z czym jest prośba od Polskiego Związku Łowieckiego  
i Państwowej Straży Łowieckiej, żeby zwrócić uwagę na ten problem, sprawdzić 
pozwolenia na harty, bo dochodzą sygnały że wiele hartów jest wykorzystywanych 
nie legalnie (do kłusownictwa).  
 
Ad. 4 W tym punkcie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rawskiego. 

Projekt uchwały przedstawiła pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami: 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Powiatu 
Rawskiego na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność 
Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej: 
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1.działek nr 206/9, 206/14 , 206/7 obręb 4 o łącznej powierzchni 4762 m2 
położonych przy ul. Tomaszowskiej; 
2. działek nr 387/1 i 387/2, obręb 4 o łącznej powierzchni 4043 m2 położonych 
przy ul Niepodległości; 
3. działki nr 549/4 obręb 4 o powierzchni 1285 m2 położonej przy  
ul Zwolińskiego; 
4. działek nr 48/1 , 48/2 obręb 4 o łącznej powierzchni 834 m2 położonej przy  
ul Łowickiej; 
5. działki nr 307/10 obręb 4 o powierzchni 6266 m2 położonej przy  
ul Warszawskiej; 
6. działki nr 6/7 obręb 5 o powierzchni 122224 m2 położonej przy  
ul. Krakowskiej; 
7. działki nr 308/27 obręb 4 o powierzchni 49978 m2 położonej przy  
ul. Targowej. 
Powiat Rawski zamierza sprzedać w/w nieruchomości w trybie przetargu 
skierowanego do podmiotów które zakupią nieruchomości następnie 
wydzierżawią na dotychczasową działalność, a po okresie dzierżawy sprzedadzą 
Powiatowi Rawskiemu w/w nieruchomości lub ich części. Postępowanie 
przetargowe przeprowadzone zostanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2014 r. poz.518. 
Zarząd Powiatu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu 
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 
(Dz.U.2014.1490) wybierze jedną z form przetargu przewidzianych w ustawie  
i odpowiednią do wykonania zamierzonego celu. Po zrealizowaniu transakcji 
sprzedaży nastąpi zawarcie umowy dzierżawy przez nabywcę na czas określony 
dla zabezpieczenia siedziby Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej  
i jednostek Powiatu Rawskiego. Ponadto Powiat Rawski zastrzeże sobie prawo 
nabycia sprzedanych nieruchomości po okresie dzierżawy. 
Przeprowadzenie transakcji pozwoli wykorzystać majątek Powiatu Rawskiego 
poprzez uwolnienie z niego kapitału tym samym zapewni bieżącą płynność 
finansową jednostki. Wyżej wymienione nieruchomości w trakcie trwania 
dzierżawy mogą zostać wykorzystywane zgodnie z obecnym przeznaczeniem  
i pozostają w posiadaniu Powiatu Rawskiego. Ponadto nieruchomości będą 
mogły być poddzierżawiane przez Powiat innym podmiotom, bez dodatkowych 
opłat na rzecz właściciela. Struktura transakcji zostanie dopasowana do potrzeb 
Powiatu, w szczególności Zarząd Powiatu Rawskiego określi okres dzierżawy, 
termin zakupu i możliwe zabezpieczenia, gwarancje które zabezpieczą interesy 
Powiatu Rawskiego. Dzierżawa nie powoduje wzrostu wskaźników zadłużenia: 
czynsz dzierżawny jest wliczany do wydatków bieżących Powiatu i nie stanowi 
tytułu dłużnego. Podjęcie uchwały jest konieczne do zawarcia umowy sprzedaży 
nieruchomości należących do Powiatu Rawskiego i zawarcia umowy 
przedwstępnej nabycia. 
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Jak poinformował pan Wicestarosta Marian Krzyczkowski – po sprzedaży 
zostanie zawarta z nabywcą umowa dzierżawy, z prawem odkupu nieruchomości 
przez Powiat Rawski. 

Pan Bogdan Pietrzak zapytał czy nie ma innej formy pozyskania funduszy nap 
kredyt pod zastaw lub hipotekę. Odpowiedział Pan Wicestarosta Krzyczkowski 
informując, że ze względu na indywidualne wskaźniki zadłużenia jakie wprowadza 
ustawa o finansach publicznych.  

Pan Przewodniczący zapytał, kto będzie zajmował się konserwacją budynków 
– Pan Wicestarosta poinformował, że Powiat jako użytkownik budynków. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Terenami, przy 
jednym głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Ad.5 W sprawach różnych: 
 Ustalono termin następnej komisji na 20 maja godz. 10.00, na której m.in. 
poruszona zostanie sprawa pszczelarstwa na terenie powiatu rawskiego. 

  
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Henryk 
Majewski o godz. 1115 dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj. 
        Przewodniczący Komisji: 


