
PROTOKÓŁ NR 14/2016 

z  posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa  

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 2 lutego 2016 roku 
 

        W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

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 (17.12.2015 r.). 

4. Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2016 

5. Sprawy różne. 

6. 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 (6 obecnych/6 członków 

komisji) 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 

(17.12.2015 r.) – został on przyjęty jednogłośnie. 

 

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

obejmującego wypracowanie planu pracy komisji na rok 2016. 

Propozycje punktów do planu pracy Komisji na rok 2016 przedstawił  Pan 

Henryk Majewski.   

Po dyskusji i uwzględnieniu propozycji pozostałych członków, Komisja 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Terenami 

jednogłośnie przyjęła plan pracy na rok 2016, w kształcie przedstawionym jak niżej: 
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Lp. Zadania Termin 

1. 
Przygotowanie planu pracy Komisji  

na rok 2016. 

Luty 

 

2. 

System ubezpieczeń upraw w rolnictwie. 

Kontrola jakości środków ochrony roślin 

stosowanych w rolnictwie. 

Luty 

3. 

Powiatowe Centrum Obsługi Rolnictwa – 

jako propozycja zagospodarowania mienia 

powiatu. 

Luty 

4. 
Funkcjonowanie Izby Rolniczej  

w powiecie rawskim. 
Marzec 

5. 

Zaawansowanie modernizacji ewidencji 

gruntów i budynków. Środki zewnętrzne na 

scalanie i wymianę gruntów. 

Kwiecień 

6. 
Jednolita płatność obszarowa – analiza 

zmian wprowadzonych w 2015 roku. 
Maj 

7. 

Powiat Rawski – szukamy powiatu 

partnerskiego – aspekt gospodarczy lub 

historyczny. 

Rośliny miododajne jako siedlisko dla 

owadów zapylających. 

Maj 

8. 
Konferencja sadownicza w Białej 

Rawskiej. 
Czerwiec 

9. 

Zapoznanie się ze stanem mienia 

należącego do Powiatu Rawskiego. Wyjazd 

w teren dla potencjalnych inwestorów 

(komisja połączona z Komisją Budżetu). 

Czerwiec 

10. 
Pracownicy sezonowi w rolnictwie – status  

i obowiązujący system ubezpieczeń. 
Lipiec 

11. 

 

Regulacja stosunków wodnych w glebie. 

Pozyskiwanie kopalin – prawo  i praktyka. 
Wrzesień 

12. 
Rawsko Rogowska Kolej Wąskotorowa – 

propozycje kierunków funkcjonowania. 

 

Październik 

13. 
Żywność ekologiczna, zdrowa żywność a 

jakość spożywanych produktów. 
Listopad 

14. 

Ochrona środowiska – funkcjonowanie 

systemu odbioru odpadów ( spotkanie z 

przedstawicielami gmin). 

Listopad 

15. 
Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 

2017 
Grudzień 
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Ad.5 W sprawach różnych: 

Pan Przewodniczący Henryk Majewski poruszył sprawę drzewa na parkingu 

Starostwa Powiatowego (za budynkiem), które według niego utrudnia parkowanie; 

zaproponował żeby rozmontować płotek okalający drzewo, jeżeli nie można  

go wyciąć w całości. 

Drugą sprawą poruszoną w tym punkcie była sprawa parkingów wokół 

budynku Starostwa; ustalono, że przygotowane zostanie wystąpienie dwóch komisji 

(Ochrony Środowiska, Gospodarki Terenami i Komunikacji, Transportu) do Zarządu 

Powiatu o zwiększenie liczy miejsc parkingowych wokół budynku Starostwa m.in. 

poprzez zaproponowanie zwężenia chodnika przed Starostwem. 

  

Ad.6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji                 

o godz. 14:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji. 

 

W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 

 

 

Przewodniczący Komisji: 


