
Protokół Nr 10/2016

BRZ.0012.5.10.2016

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 20 kwietnia 2016r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych jest

3 członków, ponadto obecni byli:

- Marek Puszczyk - kierownik WIORiN Oddział w Kole

- Krzysztof Prusiński - kierownik WODR Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole

- Michał Wróblewski- przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej Oddział w Kole

- Jacek Nowaczyk - naczelnik Wydziału OŚ

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego

Zespół Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa

Rolniczego Zespół Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole za rok 2015,

którą przedstawił Krzysztof Prusiński.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole prowadzi doradztwo rolnicze, które

obejmuje działania w obszarze rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz

wiejskiego gospodarstwa domowego. Działania te mają na celu poprawę poziomu dochodów

rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych. Ośrodek

Doradztwa przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych rolników oraz

mieszkańców obszarów wiejskich. Prowadzone są doradztwa i organizowane szkolenia

obejmujące: ochronę roślin, technologię produkcji roślin, technologię produkcji zwierząt,

płatności bezpośrednie w 2016r. Szkolenia cieszą się dużą popularnością. W roku 2015

zorganizowano 106 wykładów, zwołano l konferencję i przeprowadzono 9 demonstracji.

Doradcy WODR zachęcają do prowadzenia kroniki przez rolników, w celu ukazania

udokumentowania i rejestrowania działalności lokalnych środowisk wiejskich na terenie



powiatu kolskiego. W kronice takiej powinny znaleźć się zapisy jak prosperuje gospodarstwo

rolne oraz wykaz poniesionych kosztów. Pracownicy WODR pomagają rolnikom i innym

mieszkańcom obszarów wiejskich w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu

się o pomoc finansową lub współfinansowaną ze środków pochodzących z funduszu UE.

Pan Krzysztof Prusiński poinformował, że jedną z ciekawych ofert o dofinansowanie jest

uzyskanie 100 000 zł przez młodych rolników, którzy rozpoczną prowadzenie gospodarstwa

rolnego. Muszą spełniać jednak szereg warunków. Całą otrzymaną kwotę muszą przeznaczyć

na inwestycje w działalność rolniczą oraz w przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w

swoim gospodarstwie produktów rolnych. Młody rolnik to osoba, która w dniu złożenia

wniosku nie ukończyła 41. roku życia i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, czyli

odpowiedni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie. Musi to być osoba, która rozpoczęła

urządzanie gospodarstwa rolnego, tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie

gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej l ha. ARiMR będzie przyjmować wnioski o

dotację do 29.04.br. Pieniądze na dotacje pochodzą z PROW 2014-2020.

Na koniec swojego wystąpienia Pan KrzysztofPrusiński serdecznie zaprosił na:

- X Krajowe święto kwitnącego rzepaku w Staszkowie, które odbędzie się 15.05.2016r.

- targi rolnicze w Kościelcu, na której zostaną zaprezentowane nowości w produkcji roślinnej,

zwierzęcej, poletka demonstracyjne zbóż, roślin oleistych i kukurydzy. Targi odbędą się w

dniu 26.06.20 16r.

Informacja z działalności Wojewódzkiej Inspekcji Ośrodka Nasiennictwa

Oddział w Kole za rok 2015, którą przedstawił Marek Puszczyk.

Roślin

Pan Marek Puszczyk, poinformował, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i

Nasiennictwa wykonuje zadania określone przepisami ustawy o ochronie roślin i ustawy o

nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. Zadania realizowane przez Inspekcję

Ochrony Roślin i Nasiennictwa mają na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów

szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania

środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania

zdrowotnościowe i jakościowe.

WIONiR zajmuję się głównie:

1) kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży i gleby oraz

środków transportu,



Informacja z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2015, którą przedstawił

Michał Wróblewski.

2) oceną stanu zagrożenia roślin przez organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji

tych organizmów,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych i

tytułów egzekucyjnych oraz wniosków o ukaranie,

4) prowadzenie rejestru przedsiębiorców,

5) sprawowanie nadzoru i kontrola przestrzegania zasad i wymagań obowiązujących w

zakresie wytwarzania, przechowywania i prowadzenia obrotu materiałem siewnym (na terenie

powiatu kolskiego to firma AGRONAS)

6) prowadzenie ewidencji plantacji nasiennych roślin rolniczych, warzywnych oraz szkółek,

8) sprawowanie nadzoru i kontrola wykonywania oceny cech zewnętrznych materiału

siewnego.

Pan Marek Puszczyk na koniec poinformował, że jest planowana przez Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi reforma instytucjonalna na rzecz bezpieczeństwa żywności w

Polsce. Konsekwencją takiego podejścia jest konieczność skonsolidowania wszystkich

instytucji zaangażowanych w nadzór nad produktami żywnościowymi. Obecnie taki nadzór

sprawują 3 inspekcje nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Inspekcja

Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości

Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W myśl opracowanej koncepcji planowane jest

powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności jako części administracji

niezespolonej. Przewiduje się, że nowa inspekcja zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2017

roku.

Pan Michał Wróblewski omówił sytuację rolnictwa na terenie powiatu kolskiego. Rok 2015

był rokiem bardzo trudnym z uwagi na wystąpienie głębokiej suszy. WIR w dniu 16.02.2015r.

zwrócił się z pismem do MRIRW z prośbą o podjęcie inicjatywy zmierzającej do poszerzenia

katalogu roślin kwalifikującymi się do objęcia ubezpieczeniem o trawy nasienne.

Pismo skierowane do Wojewody Wielkopolskiego, informowało o występującej z coraz

większą intensywnością suszy, w szczególności centralnej i południowo- wschodniej części

Wielkopolski. W województwie wielkopolskim rolnicy złożyli 27 tys. wniosków do komisji

zajmującej się szacowaniem szkód klęskowych i do tej pory te wnioski nie zostały



zweryfikowane. Nie jest to dobra wiadomość. WIR nadal wspiera rolników w tych

działaniach i będzie dalej podejmowała stosowne interwencje u odpowiednich podmiotów.

Zarząd WIR podjął działania na rzecz powstałych szkód łowieckich. W tym celu

wystosowano stosowne pisma do Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu

Marszałkowskiego z zapytaniem o zasoby kadrowe specjalistów w zakresie szacowania szkód

łowieckich. W planach było również przeprowadzenie szeregu szkoleń w zakresie szacowania

szkód łowieckich. Do tej pory jednak nie otrzymano środków finansowych na ww. cel.

W roku sprawozdawczym WIR przyjęła szereg stanowisk w sprawie:

- planów eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gmin Krobia i Miejska Górka;

- sytuacji rolnictwa;

- projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych;

- planów budowy kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski;

- sytuacji na rynku mleka.

Sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Powiatu WIR za 2015r. stanowi załącznik nr

2 do protokołu.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski

l. Naczelnik Jacek Nowaczyk poinformował, że do przewodniczącego rady zostało

skierowane pismo od Stowarzyszenia osób poszkodowanych przez spółki grupy

Volkswagen AG. Przewodniczący poprosił Pana Nowaczyka o przedstawienie opinii czy

sprawa poruszona w piśmie podlega pod przepisy Ustawy prawo ochrony środowiska.

Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2. Naczelnik Jacek Nowaczyk poinformował, że od 01.01.2017r. prawdopodobnie zacznie

obowiązywać nowa ustawa o prawie wodnym. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Ochrony

Środowiska pozostaną dotychczasowe instytucje jak Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,

czy Regionalne Zarządy, powstaną za to zarządy zlewni - głównie na bazie wojewódzkich

zarządów melioracji. Z kolei zadania istniejących spółek wodnych, odpowiedzialnych za

meliorację szczegółową, mają przejąć gminy. Zdaniem pana Nowaczyka jest to powrót do

centralizacji, czyli Państwo znowu będzie posiadało kompetencje w tym zakresie,

natomiast Starostowie i Marszałek Wojewódzki nie będą mogli ingerować w ten zakres.

3. Kierownik Oddziału Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kole Pan

Krzysztof Prusiński poruszył temat dalszego wynajmu pomieszczeń dla WORD w



budynku Bursy Szkolnej w Kole. Czy jest możliwość, aby WORD kontynuował dalsze

wynajmowanie pomieszczeń w 20 16r.?

4. Pan Michał Wróblewski poinformował Komisję Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa o problemie usuwania eternitu z pokryć dachowych z gospodarstw domowych

z terenu powiatu kolskiego. Naczelnik Jacek Nowaczyk poinformował, że powiaty mogą

ubiegać się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Aby ubiegać się o dofinansowanie musi zostać

przeprowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, należy również posiadać

program usuwania azbestu i wyrobów zawierający azbest, trzeba również dysponować

wkładem własnym. Ponadto 95% odbiorców końcowych programu stanowią osoby

fizyczne a powiaty, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie mogą takim osobom

udzielać dofinansowania. Temat ten był omawiany na jednym z posiedzeń Zarządu

Powiatu Kolskiego i Zarząd popiera inicjatywę usuwania azbestu jednak ze względu na

wątpliwości prawne oraz na brak środków finansowych w budżecie przystąpienie do

programu nie będzie obecnie możliwe.

5. Pan Michał Wróblewski ponawia prośbę o interwencję, w sprawie braku odpowiedniej

liczby miejsc parkingowych przy ARiMR w Kole. Rolnicy mają problem z

zaparkowaniem pod instytucją. 8 miejsc parkingowych to zdecydowanie za mało.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zgadza się, że ludzie mają trudności

z zaparkowaniem przy ARiMR. Na ul. Kolejowej jest wiele instytucji a miejsc

parkingowych jest zdecydowanie za mało. Należy rozważyć możliwość wprowadzenia

parkingu czasowego albo płatnego na tym terenie.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1440

Protokółowała

Malwina Morzycka

M, (YlO n.lj cJAQ....

Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska,
Rolnictw,....-.:·,.a... •.
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