
P R O T O K O Ł  NR 13/2009 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa 

i Gospodarki Terenami odbytego w dniu 6 marca 2009 r. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w pracach 
Komisji brali udział: Pani Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i Pan Grzegorz Stefaniak – Kierownik Biura 
Terenowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej.  

Posiedzeniu Przewodniczył Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa i Gospodarki Terenami.   
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Kierownik Biura Terenowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej  

dotycząca realizowanych programów  
4.  Przyjęcie informacja o realizacji programów ochrony środowiska 

i  gospodarki odpadami. 
5.  Sprawy róŜne. 
6. Zamknięcie posiedzenia 

 
Ad. 1 Otwarcia obrad Komisji o godzinie 1300 dokonał jej Przewodniczący Tomasz 
Lesiak, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. 
Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji 
do podejmowania wiąŜących decyzji. 
 
Ad. 2 Kolejny punkt porządku obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego 
posiedzenia Komisji. 
Do jego treści uwag nie zgłoszono. 
Został ona przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3 Następny punkt porządku obrad obejmował informację Kierownik Biura 
Terenowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej dotycząca realizowanych programów. 
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji poprosił Pana Grzegorza Stefaniaka – 
Kierownika Biura Terenowego ARiMR w Rawie Mazowieckiej. 
Swoje wystąpienie mówca rozpoczął od zrelacjonowania treści narady jaka miała 
miejsce w dniu wczorajszym w Łódzkim Oddziale ARiMR. Rok 2009 dla Biur 
Powiatowych przyniesie pewne odciąŜenie z uwagi na fakt, Ŝe część aktualnych 
zadań przejmie Oddział Regionalny ARiMR w Łodzi.  Tak będzie w przypadku 
ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwienie 
startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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na lata 2007-2013.  Realizacja tego programu rozpocznie się z dniem 24 marca br. 
Kwota pomocy pozostaje na poziomie dotychczasowym czyli 50.000 zł. Kolejne 
programy to: 
- tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorczości, 
- róŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
- modernizacja gospodarstw rolnych. 
W dalszym ciągu realizowany będzie w Biurach Powiatowych programy dotyczące 
płatności bezpośrednich i płatności do gruntów o niekorzystnych warunkach 
gospodarowania. 
W związku z kryzysem finansowym wstrzymano realizację w 2009 r. następujących 
programów dotyczących: rent strukturalnych, zalesień, pomocy dla gospodarstw 
niskotowarowych, dostosowania do standardów Unii Europejskiej.  
Biuro Terenowe w praktyce zakończyło juŜ kampanię związaną z wypłatą dopłat 
bezpośrednich do gruntów za rok 2008.  Na 5863 złoŜonych wniosków, obsłuŜonych 
zostało 5832 wnioski, gdzie juŜ zostały wypłacone rolnikom pieniądze. Zostało 
do obsłuŜenia 31 wniosków tj. ok. 0.05%, mających charakter spraw 
indywidualnych. Na terenie Powiatu Rawskiego wypłacono rolnikom kwotę 
37 milionów złotych. Powiat Rawski jest potentatem pod względem ilości złoŜonych 
wniosków o dopłaty do upraw owoców miękkich. Jest to ok. 30%  ogólnej liczby 
wniosków złoŜonych na terenie całego województwa łódzkiego. W skali kraju 
ogólna kwota środków wypłaconych rolnikom stanowi 8.2 miliarda złotych. W roku 
bieŜącym rozesłano juŜ wnioski, których treść jest identyczna jak w roku 
poprzednim. Jedyna innowacja dotyczy tych przypadków upraw sadowniczych, 
gdzie nie nastąpiły Ŝadne zmiany i rolnik moŜe złoŜyć taki gotowy wniosek, po jego 
podpisaniu. Jest to ostatni rok obowiązywania zobowiązania związanego 
z uzyskaniem  dopłat do gruntów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.     
Na koniec Pan Grzegorz Stefaniak omówił zasady realizacji programu 
zalesieniowego. Warunkiem skorzystania z tego typu pomocy jest złoŜenie wniosku 
obejmującego grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod uprawy leśne. Z tytułu wejścia w przedmiotowy program rolnik 
otrzymuje premię zalesieniową w wysokości od 4.620 zł.  do  5.240 zł., w zaleŜności 
od gatunku drzewostanu, na jeden hektar. Istniej moŜliwość uzyskania 
w uzasadnionych przypadkach dodatkowych środków w kwocie 2.590 zł. 
na zabezpieczenie plantacji przed zwierzyną. Ponadto przez okres 5 lat rolnik 
otrzymuje do hektara premię pielęgnacyjną wynoszącą w skali roku 970 zł. oraz 
premię zalesieniową w kwocie 1.580 zł. na rok przez okres 20 lat.  
Dodatkowo Kierownik Grzegorz Stefaniak wyjaśnił, iŜ z uwagi na fakt, 
Ŝe Powiat Rawski nie był w ciągu ostatnich 5 lat dotknięty sytuacjami zaliczanymi 
do tzw. klęsk Ŝywiołowych, nie były wypłacane tzw. środku suszowe.   
W tym miejscu Anna Ostolska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa poprosił o przekazanie przez Agencje danych dotyczących 
numeracji działek z podziałem na obręby, które zostały  objęte programem 
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zalesieniowym. Informacja ta pomoŜe zabezpieczyć w budŜecie powiatu stosowne 
środki na dokonanie przekwalifikowania zalesionych gruntów.  
Odpowiadając Pan Grzegorz Stefaniak oświadczył, iŜ w najbliŜszy poniedziałek taka 
lista  działek z podziałem na obręby ewidencyjne zostanie do Starostwa dostarczona. 
Innych wystąpień w ramach tego punktu porządku obrad nie było. 
 
Ad. 4 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego 
przyjęcie informacja o realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami.  
O zabranie głosu Przewodniczący Komisji  poprosił Panią Annę Ostolską – 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
Przepisy prawne nakładają na Zarząd Powiatu obowiązek opracowania programów 
ochrony środowiska i gospodarki odpadami.  Członkowie Komisji w terminie 
wcześniejszym otrzymali powyŜsze programy. W trakcie konsultacji z podmiotami 
wskazanymi w ustawie oraz z marszałkiem województwa łódzkiego wprowadzone 
zostały pewne uzupełnienia obejmujące: 
- ilość odpadów ściekowych, olejów odpadowych, sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii,   
- ilości odpadów zawierających azbest, 
- dokonano określenia terminów realizacji niektórych zadań oraz przypisano 
szacunkowe kwoty potrzebnych środków, 
- zweryfikowano ilości ścieków odprowadzanych na terenie Powiatu Rawskiego,  
- dostosowano procedurę uzgodnień do obowiązujących przepisów prawnych 
i wojewódzkich programów ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 
Do informacji przedstawionej przez  Annę Ostolską – Dyrektor Wydziału Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa uwag nie było. 
 
Ad. 5 W sprawach róŜnych ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 
18 marca 2009 r. na godzinę 12:00. Z uwagi na pewne wspólne elementy obrad, 
posiedzenie Komisji odbędzie się wspólnie z Komisją Komunikacji, Transportu 
i Bezpieczeństwa Publicznego.  
Do dyskusji prowadzonej na poprzednim posiedzeniu Komisji dotyczącej poprawy 
stanu czystości na terenie Powiatu Rawskiego nawiązał Radny Jarosław Kobierski. 
Podzielono pogląd Radnego, iŜ sytuacja w tym zakresie uległa pewnej poprawie. 
Jednak cena za odbiór odpadów stałych z kaŜdym rokiem znacząco ulega 
podwyŜszeniu, przez co mogą powrócić sytuacje, Ŝe znowu pojawią się w lasach 
i rowach dzikie wysypiska śmieci. Pewnym rozwiązaniem było by włączenie się 
samorządów gminnych w częściowe sfinansowanie odbioru śmieci.  Zdaniem 
członków Komisji, negatywny skutek ma zmiana przepisów prawa dająca 
moŜliwość odbioru z gospodarstw domowych i dowozu na wysypisko śmieci 
odpadów, tylko i wyłącznie przez firmy posiadające stosowną koncesję. Kolejnym 
problemem jest brak opłacalności w zbiórce i skupie surowców wtórnych.  Sytuacja 
ta przekłada się na zwiększoną ilość odpadów, szczególnie w miastach. 
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Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów  
w dyskusji Przewodniczący Komisji – Tomasz Lesiak dokonał o godzinie 15:00 
zamknięcia posiedzenia Komisji. 
 
W załączeniu: 

- załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Sylwester Krawczyk. 
 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Leśnictwa i Gospodarki 
Terenami 
  (-) Tomasz Lesiak  


