
PROTOKÓŁ NR 9/2015 

z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 22 września 2015 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

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

również: Pani Bożena Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej, Pan Tadeusz Kryjan – Kierownik PT KRUS w Rawie Mazowieckiej, 

Pan Leszek Przybył – zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i 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. Opinia do projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

dróg publicznych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka 

5. Zatrudnianie pracowników do prac sezonowych w rolnictwie, zmiany  

w ubezpieczeniu społecznym rolników (spotkanie z dyrektorem PUP  

i kierownikiem placówki terenowej KRUS w Rawie Mazowieckiej). 

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 pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

dróg publicznych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
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Omówienia treści projektu uchwały dokonał Pan Leszek Przybył –  zastępca 

Dyrektora Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Rawie 

Mazowieckiej: 

 Jak poinformował Pan Dyrektor, w porozumieniu z Burmistrzem  

Miasta Rawa Mazowiecka następuje zmiana kategorii czterech odcinków dróg – ulic  

w mieście o łącznej długości 1005m. Jest to jeden z etapów przejścia zarządzania 

drogami pod jeden podmiot – Miasto Rawa Mazowiecka. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 460 zezm.) pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie 

właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. 

Zgodnie z art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, zaliczenie drogi  

do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały rady powiatu  

w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii wójtów 

(burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze, których przebiega droga  

oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii 

prezydentów miast. Pozbawienie i zaliczenie może być dokonane nie później niż do 

końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku następnego. 

Przedmiotowe drogi posiadają lokalne znaczenie stanowiące uzupełnienie sieci dróg 

służących miejscowym potrzebom, a zatem spełniają wymogi art. 7 ust. 1 ustawy  

o drogach publicznych jakimi powinny charakteryzować się drogi gminne. 

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

zadeklarował, że przedmiotowe drogi na mocy Uchwały Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka zostaną zaliczone do kategorii dróg gminnych. Zatem w porozumieniu 

z Zarządem Województwa Łódzkiego, po otrzymaniu pozytywnych opinii zarządów 

sąsiednich powiatów przedkłada się niniejszą uchwałę z prośbą o jej przyjęcie. 

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami 

pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały. 

 

Ad.5  Kolejny punkt porządku obrad obejmował zagadnienie zatrudniania 

pracowników do prac sezonowych w rolnictwie, zmian w ubezpieczeniu 

społecznym rolników. Na w te okoliczność w posiedzeniu uczestniczyli Pani 

Bożena Woźniak – dyrektor PUP w Rawie Mazowieckiej i Pan Tadeusz Kryjan – 

Kierownik PT KRUS w Rawie Mazowieckiej. 

 Przewodniczący Komisji jako pierwszą o zabranie głosu poprosił Panią 

Bożenę Woźniak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, która zaczęła od 

informacji o bezrobociu na terenie powiatu rawskiego (bezrobocie na koniec sierpnia 

2015 r. – 1427 osób, w tym z terenów wiejskich – 691). Oświadczenia o zamiarze 

podjęcia pracy przez obcokrajowców - do 20 września 2015 r. – 3424 i liczba ich 

rośnie (najwięcej wydano dla obywateli Ukrainy); oświadczenie jest ważne  

6 miesięcy. 
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Pan Tadeusz Kryjan poinformował o zasiłku 1000 zł dla osoby ubezpieczonej 

w KRUS - dla ojca lub matki dziecka (lub domownika rolnika, ubezpieczonego  

w KRUS); wniosek musi być złożony do 3 miesięcy po urodzeniu się dziecka. 

Pan Kryjan przedstawił też informację o finansowaniu składki emerytalno  

- rentowej (rolniczej) do 3 lat, na okres urlopu macierzyńskiego i wychowawczego 

(jest zupełnie inne świadczenie; na wniosek). 

Pan Przewodniczący Majewski zadał pytanie czy zatrudnianych pracowników 

do prac sezonowych można byłoby ubezpieczać w KRUS (ubezpieczenie społeczne). 

Pan Tadeusz Kryjan odpowiedział, że ubezpieczenie rolnicze w KRUS 

obejmuje rolników i ich domowników, więc aktualnie nie ma takiej możliwości. 

Jak stwierdził Pan Majewski ubezpieczenie pracowników sezonowych  

w KRUS byłby dużym zastrzykiem gotówki dla tej instytucji. 

Pan Bogdan Pietrzak, zabierając głos, stwierdził że w Polsce powinna być 

jedna instytucja ubezpieczeniowa, ale składka emerytalno-rentowa  

i ubezpieczeniowa powinna być jednakowa dla wszystkich. 

Wniosek jaki wynikał z dyskusji to zmiana godzin załatwiania spraw 

cudzoziemców przez Urząd Pracy, szczególnie  w okresie prac sezonowych. 

Poruszono tez kwestię zatrudnienia pracownika zarejestrowanego prze Urząd 

Pracy, który nawet pracując dzień czy dwa musi być wyrejestrowany z Urzędu Pracy 

z ewidencji bezrobotnych (i jeżeli tej pracy nawet po tak krótkim okresie nie 

kontynuuje, to od nowa musi być zarejestrowany).  

 

Ad.6 W sprawach różnych: 

 Przewodniczący Komisji Pan Henryk Majewski zapytał Panią Iwonę Michalak 

czy wydział, który zajmuje się ochroną środowiska w starostwie, kontroluje zwrot 

wykorzystanych opakowań po środkach ochrony roślin. 

 Pani Michalak odpowiedziała, że jest w gestii Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. 

 Radny Jacek Otulak, poinformował jak wygląda sprawa szacowania strat 

wyrządzonych przez suszę przez komisję powołaną w gminie. 

 Pan Przewodniczący przeczytał pismo Dyrektora Departamentu Hodowli  

i Ochrony Roślin Pana Bogusława Rzeźnickiego, który zaprosił na spotkanie 

dotyczące omówienia problemów związanych z kontrolą jakości środków ochrony 

roślin. Członkowie komisji ustalili dogodny dla nich termin spotkania na pierwszy 

tydzień listopada. 
 

Ad.7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 

o godz. 11.10 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

Przewodniczący Komisji: 


