
PROTOKÓŁ NR 8/2015 

z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami 

 odbytego w dniu 26 sierpnia 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział brał 

również Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki 

Terenami w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej oraz Pani Iwona 

Michalak- Zastępca Dyrektora Wydziału  Środowiska, Architektury i Budownictwa 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu przewodniczył 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości  

Gminie Biała Rawska 

5. Zapoznanie się z raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego 

za lata 2013-2014 

6. Sprawy różne. 

7. Zamknięcie posiedzenia.   

 

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 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 W tym punkcie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji – został 

on przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przystąpiono do realizacji punktu 

obejmującego wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej wyrażenia 

zgody na darowiznę nieruchomości Gminie Biała Rawska. 
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Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Stefan Goryczka – Dyrektor 

Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Terenami w Starostwie Powiatowym  

w Rawie Mazowieckiej: 

 Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska zwrócił się do Powiatu Rawskiego  

o przekazanie, w drodze darowizny, samodzielnego lokalu użytkowego oznaczonego 

nr 2 z przynależnymi do tego lokalu pięcioma garażami wraz z udziałem 

wynoszącym 31263/140436 we wspólnych częściach budynku i działce nr 1323, 

położonych w obrębie nr 2 miasta Biała Rawska, przy ul. Mickiewicza 25, 

ujawnionych w księdze wieczystej nr LD1R/ 00036383/7, na cel publiczny  

tj. realizację zadań gminy z zakresu pomocy społecznej poprzez Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, a także na 

potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego w Rawie Mazowieckiej. Burmistrz 

przedłożył stosowną Uchwałę nr VIII/75/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej  

z dnia 29.05.2015 roku wyrażającą zgodę na przyjęcie darowizny i nabycie do 

gminnego zasobu nieruchomości przedmiotowej nieruchomości. Koszty aktu 

notarialnego i wpisów w księdze wieczystej ponosi obdarowany. Zgodnie  

z wymaganiem art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość 

może być przedmiotem darowizny między jednostkami samorządu terytorialnego, na 

cele publiczne. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna 

podlega odwołaniu, jednakże w myśl ust. 2a ww artykułu, Rada Powiatu może 

wyrazić zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny. Zgodnie z art. 13 ust. 2a 

ustawy o gospodarce nieruchomościami, darowizny nieruchomości dokonuje organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego –Zarząd Powiatu Rawskiego, za 

zgodą rady. Z kolei art. 11 ust. 2 ustawy stanowi, że jeżeli przepisy ustawy 

wymagają udzielenia zgody przez radę, to następuje to w drodze uchwały. Dlatego 

też podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne dla dokonania darowizny. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

 

Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował zapoznanie się z raportem  

z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2013 

-2014. 

Treść raportu przedstawiła Pani Iwona Michalak- Zastępca Dyrektora 

Wydziału  Środowiska, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  

w Rawie Mazowieckiej.  

Przystępując do prezentacji raportu Pani Iwona Michalak wspomniała,  

iż przedstawiony raport obejmuje lata 2013-2014, natomiast sprawozdania 

wykonywane są co 4 lata. Prezentowana treść dotyczy oraz obejmuje zadania 

własne powiatu rawskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych gmin. Wskaźniki efektywności są 
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wysokie, w porównaniu z raportem obejmującym poprzednie lata nastąpił postęp w 

rozwoju infrastruktury technicznej, modernizacji dróg oraz termomodernizacji 

budynków. 

Komisja pozytywnie przyjęła raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Rawskiego za lata 2013-2014. 

 

Ad.6 W sprawach różnych: 

 Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski zapoznał zebranych radnych  

z odpowiedzią na wysłane pismo dotyczącą środków ochrony roślin. Zwrócił 

szczególną uwagę na fakt, iż 300 kontroli jakie zostały przeprowadzone nie jest 

wystarczające. W odpowiedzi na pismo Przewodniczący Komisji zaproponował 

Dyrektorowi Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin Panu Rzeźnickiemu 

spotkanie w celu omówienia poruszanego problemu.  

 Kolejnym poruszonym tematem były melioracje wodne oraz kwestia podjęcia 

stanowiska dotyczącego suszy. Radni jednogłośnie podjęli decyzję, iż temat 

gospodarki wodnej oraz dział przeciwgradowych zostanie podjęty na kolejnym 

posiedzeniu komisji. 

 Następnie omówiono temat Kolejki Wąskotorowej, który poruszony został na 

poprzednim posiedzeniu komisji. Radny Pietrzak zwrócił uwagę na fakt,  

iż w obecnym stanie kolejka nie jest wykorzystywana w  celach transportowych 

oraz, że stwarza ona niebezpieczeństwo dla osób z niej korzystających. Jego 

zdaniem należy zagospodarować ten teren na ścieżkę rowerową, która nie 

kolidowałaby z obsługą kolejki. W tym punkcie głos zabrał Radny Stefaniak, który 

zaproponował zorganizowanie półmaratonu, którego trasa biegłaby wzdłuż linii 

kolejki. Jego zdaniem byłaby to doskonała promocja regionu jak i samej Kolei 

Wąskotorowej. Głos zabrał również Wicestarosta Rawski Pan Marian 

Krzyczkowski, którego zdaniem należy dołożyć wszelkich starań by dokonać 

renowacji torów kolejki i jak najlepiej wykorzystać jej wartość zabytkową ponieważ 

jest to jedyna kolejka wąskotorowa w województwie łódzkim oraz jedna  

z nielicznych w Polsce. Poinformował również, iż złożony został wniosek  

do Marszałka Województwa na dofinansowanie na kwotę 200 ml złotych, które 

pozwoliłoby również na utworzenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w budynku 

starego dworca. Zauważył, iż niezbędne jest zaangażowanie wszystkich lokalnych 

samorządów. Poinformował także o obchodach Światowych Dni Turystki, które 

odbywać będą się wzdłuż kolejki w ostatni weekend września tego roku  

oraz o dofinansowaniu na kwotę około 30 tysięcy złotych jakie Samorządowe 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej przeznaczyło na renowację jednego 

odcinka torów. Głos w tej sprawie zabrał Radny Pietrzak, która poinformował,  

iż kolejka dzieli gospodarstwa i w związku z tym wójtowie gmin nie  

są nieprzychylni do tematu kolejki. Podsumowując Wicestarosta Rawski Pan Marian 

Krzyczkowski zwrócił uwagę na sprawę bezpieczeństwa przejazdu drogami przez 

,które przebiegają tory kolejki oraz by pomysł utworzenia ścieżki rowerowej doszedł 
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do skutku należałoby dokupić pas terenu przylegający do terenu kolejki co wiąże się 

z dużymi kosztami. 
 

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 

o godz. 11.00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządziła: Patrycja Wróblewska. 

 

 

 

 

         Przewodniczący Komisji: 


