Rad3 Powiatu Kol kiego
ul.. icnkiewicza 21/23
62-600 KOLO

BRZ.OOI2.5.4.1019
Protokół Nr 4/2019
z posiedzenia
Komisji Ot:hmny Śl"odowi oka, Rolniet\\'a
odbytego dnia 20

Posiedzenie

o godz.

1400 otworzył

[łIIlU·(.a

i Leiinict",,,,a

2019r.

prze odniczący

Komisji

Ochrony

Środowiska,

Rolnic-twa i Leśnictwa Radomir Piorun, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Poza tym

'IN

posiedzeniu uczestniczyli:

- Jacek o aczyk - naczelnik Wydziału Ochrony 'rodowiska, Rolnice a i Leśmet a
- Piot

kórka - Pań twowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlc vni

Kole

- 1ichał Wróblewski- Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
- Andrzej Biliński - p.o. Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony, Roślin i asiennictwa w
Poznaniu Oddział

Koje.

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.
Pn ewodniczący Komisji Radomir Piorun poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu
przedstawiona

informacja

na temat wykorzystania

informacja na temat Wielkopolskiego
jednak

Kierownik

WODR

t

półki Wodne oraz

Oddziału Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w Kole,

Pan Krzysztof

R gionalnego Związku Spółek Wodn ch

się na posiedzeniu. Tematy

dotacji przez Gminne

miała być

Prusiński

oraz Pan Andrzej

Załęski

Gerownik

Kole Le względu na inne obowiązki nie mogli pojawić

zostaną omówione na następnym posiedzeniu,

POrL]dek posiedzenia przedstawia

si, na tę;llujaeo:

1. Informacja na temat melioracji w powjecie kolskim oraz wykorzystanie dotacji przez Gminne
Spółki Wod.ne.

2. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego Zespól
Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i

asieunietwa oraz konkurs

.Rolnik Roku

Po iatu Kolskiego".
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Infonaae]a

na temat melioracji

w powieete kolskim oraz wykorzy tanie dotacji przez

Gminue Spólki Wodne.
Informację na temat melioracji podstawowych przedstawił
Pań twowe

Pan Piotr Skórka z POW Wody Polskie,

iospodarstwo Wodne \\lody Po skie zaczęło fun cjonować od Ol stycznia 2m8r. i jest

głównym podmiotem odpowiedziało
działania

.2

m za krajowij gospodarkę wodną. Wody Polskie prowadzą

zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości zasobów wodnych,

wykonują prawa

\I

mścicielskie

w stosunku do wód publicznych

któr

są własnością

karbu

Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne oraz wydają decyzje administracyjne.
Piotr S ór a powiedział
Ruszkowakim

i ,

2019r. zostanie zrealizowana inwestycja na Kanale Łubiny, Kanale

b;

Bylicach.

przeciwpowodziowych

j est równi z wykonunie

W planach

jednostronnych

przeciwp wodziowycl jednostronnych
Pan

Pan

na terenie Gazdowa

remontu

oraz dwukrotne

na wałach

koszenie wałów

w miejscowości Gozdów,

ichał Wróblewski wspomniał, że powiat kolski jest obszarem, gdzie 'występuje deficyt wod~ .

Starosta Kolski wspólnie

z Wielkopolską Izbą Rolniczą

Rada Powiatowa

w Kol

zorganizowali

skut ów suszy w rolnictwie na terenie powiatu

konferencję w sprawie możliwości zmniejszenia
kolskiego,

W zekr si informacji na temat melio acji szczegółowych naczelnik Ja ek

o aczyk depo iedział,

że Pov lat Kolski na: rok 20] 9 udzielił dotacji dla Gminnych Spółek Wodn

h w wysokości 10 000

zł w podziale na: Spółka Wodna Grzegórzew- 2 200 zł, Kołom 2 600 zł O lszówka- 2 600 zł.
Kościele

- 600 zł Osiek Małym 2 000 zł. Spółka

odna

Babtaka nie otrzymała dofinansowania

ze względu na ni ką .ciągaluość składek.
Ad 2. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopol. kim Oddziałem Deradztwa
Zespół Doradczy w Kole i z Inspekcją O~hruny RQślin

j

Rolniczego

asieanietwa oraz koukur

,Rolnik

RokI. Powiatu Kolskiego".
Pan Michał Wróblewski

poinformował,

że

w ubi

konkursu na •.Rolnika Roku Powiatu Kolskiego.
przedsiębiorca

gt m

roku rozstrzygnięto

pierwszą edycję

C ] m konkursu była promocja najbardziej

ch i innowacyjnych rolników z terenu powiatu kolskiego, Organizatorem konkursu

był Zarząd Powiatu Kolskiego,

Rada Powiało

a WIR w Kole oraz firmy działające na rzecz

rolnictwa.

Powołana przez Zarząd Pov iatu Kolskiego Kapituła Konkursowa

formalnej

i m rytoryczne]

zgłoszonych

kand, datur. przeprowadzono

dokonała oceny

wizytacje

i oceniono

gospodarkę na postawie przyjętych kryteriów
Og-łoszenie laureatów i uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas Powiatowych

Żuchowle. Laureatami Konkursu w 20'I8l. zostali:
- Państwo Dagmara i Daniel Skonieczai w zakresie produkcji trzody chlewnej
- Państwo Dorota i Marek Mruk w kierunku produkcji drobiarskiej.
- Państwo Beata i Lucjan Rogas w kierunku produkcji bydła mlecznego.

Dożyne

Laureaci Konkursu,
w

Rolnik Roku Powiatu Kolskiego • zostali jednocześnie

onkursie , Wielkopolski Rolnik. Roku"] który był organizowany

wytypowani do udziału

przez Urząd Marszałkowski

Woje ództwa Wielkopolski go.
Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolni twa i Le ni twa jednogło nic. potwierdzili, że
konkurs na ••Rojnika Roku Powiatu Kolskiego' powinien być kontynuowany, ponieważ służy jako
promocja nowoczesnego

rojnictwa oraz kreowanie pozytywnego

rolnictwa i

wizerunku

WSI

na

tellenie powiatu kolskiego.
Pan Michał Wróblewski poinformował, że w dniu 25.03.br zostanie zorganizowana

konferencja nt,

.Roli Izb Rolniczych w kształtowaniu i realizacji Folityki Rolnej Państwa",

Sprawozdanie
NasieoDidlVn

z dzialalno' ci prowadzone]
\1'

Pezuaniu

pru'Z Wielkopolsk.ą

In.spekcję Ochrony

Oddział Terenowy Kole prL;cd:d"wił p.o .• Kierownika

Roślin i

POD Andrze]

BUiń ki.
WIORi

w ramach działalności zajmuje

ię trzema głównymi zadaniami i są.to:

l. Spra owanie nadzoru nad zdrowiem roślin,
2. Zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, związanym z obrotem

stosowaniem środków ochrony roślin,
. Nadzór nad wytwarzaniem

oceną, stosowani m i bretern materiałem siewnym w tym również

kontrola zakazu upravvy roślin modyfikowanych genetycznie.
Łącznie przeprowadzono w ramach tych działań 835 kontroli udokumentowanych
zle enie lub z urzędu pobrano d
nasiennych

anali

laboratoryjnych

protokółami, na

991 prób flrosanitarnych,

69 prób

Ił prób z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

Wydano 15 świadectw fitosanitarnych

na eksport produktów pochodzenia

roślinnego do krajów

trzecich oraz 18529 paszportów roślin dla materiału roślinnego przemieszczanego w UE.

W ramach sprawowanego nadzoru nad bezpiec ną 2.y\ nością oraz ochronę
ino mi kontrolo' ano prze trzeganle zakazu upraw roślin modyfikowanych
2018 kontroli takich przeprowadzono

irodowis a mi, dzy

gen tycznie. W roku

21 i dotycz ły one upraw kukurydzy natomia

1 \V

2019 roku

kontrole będą obejmowały 3 gatunki roślin uprawnych: kukurydza, rzepak.soja.

Korni ja Ochrony Środowi ka, Rolnictwa i Leśni ctwa rozpoczęła
żywności

w gospodarstwach

ekologicznych.

dyskusję na temat produkcji

Radny Marek Tomleki. który jest producentem

roślin mści ekologicznej powiedział. że w rolnictwo e ologiczne oparte je 't na stosowaniu środków

naturalnych,
gospodarowania

nieprzetworzonych
w którym

technologicznie.

wyklucza

się

to 0\ auie

Rolnictwo

ekologiczne

yntetycznych

nawozów

to

system

mineraln; ch

pestycydów. Co roku przeprowadzane
przed odpowiednie

ąu

producentów ekologicznych

organy. Wówczas pobierane są próbki które poddaje si potem analizie celem

wykrycia cz. nie został

t

za. tosowane niedozwolone

produ cji czy są. zgodne z zasadami rolnictwa
protc

ół,

ni zapowiedziane kontrole

środki, Kontroli poddane są też technologie
kologicznego,

Po kontroli sporządzany jest

w którym opisany jest stan fakty zny. W przypadku nie stwierdzenia niepra idłowości

wydany zostaje certyfikat producentowi,
adresy podmiotów gospodarczych

W Jnternecie

znajduje się wykaz zawierający nazwy i

objętych kontrolą iposiadających

certyfikat,

d 3. Wolne glosy i wnioski.
ie było.
Na tym zakończono posiedzeni

o godz. 1 - .00.

Protokółowała:

Maiwina Morzyoka

Y) ClLu\

~.

(V\o ~clu2_

P rzewodmczący
Komisji: Ochrony . rodowisks ••~
Rolnict- ą·. dnietwa

(I

Rado 'ir

