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Protokół Nr 6/2015

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 16 września 2015r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych jest

4 członków (wszyscy), ponadto obecni byli:

- Mateusz Kolibabka- WIOŚ Delegatura w Koninie

- Radosław Namyślak- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Informacja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2014r.

2. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja o stanie środowiska w województwie i w powiecie kolskim za 2014r.

Informacje przedstawił kierownik Działu Inspekcji WIOŚ w Koninie Mateusz Kolibabka.

Sprawozdanie składa się z dwóch części: opisanego stanu środowiska oraz działalności

kontrolnej. Pan Kolibabka omówił jedynie działalność kontrolną. W ewidencji delegatury

WIOŚ w Koninie znajdują się 222 podmioty prowadzące działalność na ternie powiatu

kolskiego. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 40 kontroli. Podczas 29 kontroli

stwierdzono naruszenie przez kontrolowanych przepisów ochrony środowiska. Najczęściej

stwierdzanymi zastrzeżeniami i nieprawidłowościami były: niedotrzymanie warunków

pozwolenia określającego warunki korzystania ze środowiska, niesystematyczne prowadzenie

ewidencji odpadów, nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach

i ilościach odpadów, brak ewidencji odpadów, brak selektywnego zbierania odpadów.

W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów ochrony środowiska zastosowano następujące

sankcje prawne:

- nałożono 6 mandatów karnych na łączną kwotę 2 600 zł

- wymierzono 14 kar administracyjnych na łączną kwotę 160 043 zł.

Przystąpiono do dyskusji



Radny Albin Rudniak

1. Strona 5 - w tabelce jest wykaz gmin i jest wpisana tylko Gmina Koło, powinno być

też wpisane Miasto Koło.

2. Strona 6 - jest wykazany Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny" z

siedzibą w Kole a przecież został on zlikwidowany, więc dlaczego został ujęty w

sprawozdaniu?

3. Strona 8 - w tab. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie

rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony

zdrowia dla powiatu kolskiego wskazano przekroczenie 03 i wykazano klasę A, a

powinno być B.

4. Strona 13 - Wyniki monitoringu operacyjnego wód podziemnych w Leszczach gm.

Kłodawa i w Kole gm. Koło wykazano klasę jakości wód V, czyli wody złej jakości,

co zamierza WIOŚ z tym zrobić?

5. Strona 27- w podsumowaniu wykazano, że w 72, 5% kontroli stwierdzono naruszenia

wymagań ochrony środowiska i nastąpił wzrost o 11,4% kontroli, a przecież Powiat

Kolski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim robi bezpłatne szkolenia w tym

temacie?

Mateusz Kolibabka

Odniesie się do pytania dot. monitoringu operacyjnego wód poziemnych, regulacja tego stanu

należy do zadań własnych gmin, WIOŚ nic nie zrobi w tym zakresie. Pozostałe uwagi

przekaże koleżance z Delegatury, aby odniosła się do nich. Odpowiedzi zostaną przekazane

przed sesją drogą mailową.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie oceniła przedstawioną

informację, stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2 Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

Informacje przedstawił dr Radosław Namyślak. Informacja została szczegółowo opisana.

Dr omówił szczegółowo informacje dotyczącą szczepienia psów. W okresie

sprawozdawczym przeprowadzono 76 obserwacji zwierząt na zgłoszenie Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, w tym w 12 przypadkach psy zgłoszone do

obserwacji nie były szczepione przeciwko wściekliźnie, właściciele tych psów zostali ukarani

mandatami karnymi. Osoba, która została ugryziona przez psa, powinna najpierw zgłosić się

do Sanepidu, następnie do przychodni weterynaryjnej. Rocznie takich osób zgłasza się około

150. Właściciel psa musi zapłacić 500 zł za obserwację psa pod względem wścieklizny.



Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa nie wnosiła uwag do przedstawionej

informacji i pozytywnie ją zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14°°.

Protokółowała

Malwina Morzycka
\f\.{1\o~

Przewod~~
Albi~Z ~
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