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z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 25 września 2019r.

Posiedzenie o godz. 1200 otworzył przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Radomir Piorun, stwierdził, iż jest wymagane quorum. Poza tym w

posiedzeniu uczestniczył Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak. Lista

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na

terenie powiatu kolskiego za 2018 rok.

2. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2018 rok.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego

SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.

4. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Radomir Piorun poinformował, że Kierownik Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska, Delegatura w Koninie Pan Andrzej Sparażyński zgłaszał, że nie

będzie obecny na posiedzeniu Komisji, w związku z tym nie ma kto omówić tego punktu.

Ad l. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli

obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2018 rok.

Nie omawiano tego punktu.

Ad 2. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2018 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii Radosław Namyślak wraz z członkami Komisji poruszyli natomiast

następujące sprawy:

1) Powiat Kolski został zakwalifikowany do strefy WAMTA. Podjęto działania w celu

zorganizowania szkolenia dla myśliwych i rolników. W sierpniu Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Kole oddelegował trzech pracowników z działu chorób zakaźnych zwierząt do

powiatu parczewskiego, gdzie zostali przeszkoleni teoretycznie i praktycznie ze zwalczania



ognisk ASF. Ogniska ASF zostały zlokalizowane w odległości 100 km od Powiatu Kolskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię, w której podjęto próby uświadamiania

mieszkańców na temat ASF.

2) problem bezpańskich psów. Dr Radosław Namyślak na zapytanie radnego Marka Tornickiego

kto jest odpowiedzialny za opiekę nad porzuconymi psami odpowiedział, że zapewnianie

opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Jest

to problem powszechny. Podstawowym sposobem rozwiązania problemu bezdomnych

zwierząt jest umieszczenie ich w schroniskach. Sposób ich prowadzenia jest jednak zależny

od gmin, jako że obowiązujące prawo nakłada wymogi w tym zakresie. Na terenie powiatu

kolskiego znajduje się kilka takich miejsc. Dr Namyślak wspomniał o przytulisku, które jest

własnością osoby prywatnej w gminie Kłodawa w miejscowości Krzykosy. Jest tam 60 psów,

niestety zwierzęta nie są szczepione co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prowadzenie

schronisk dla bezdomnych zwierząt jest działalnością regulowaną. Ich utworzenie wymaga

uzyskania zezwolenia wydawanego przez wójta lub burmistrza.

Dr Radosław Namyślak zaproponował utworzenie Międzygminnego schroniska dla psów.

Przepisy prawa stanowią, że gminy mogą tworzyć własne jednostki budżetowe prowadzące

schroniska dla bezdomnych zwierząt.

3) czipowanie psów. Dr Radosław Namyślak potwierdził, że warto zaczipować zwierzaka.

Zabieg, polega na umieszczeniu pod skórą psa niewielkiego chipa. Wstrzykuje się go psu,

dzięki zastosowaniu specjalnej strzykawki. Koszt takiego zabiegu to około 30 zł. Sprawa ta

nie jest jeszcze prawnie uregulowana, należy rozpocząć legislację w tym temacie. Komisja

uznała, że powróci do tematu.

4) sprzedaż wyrobów mięsnych własnych z samochodu. Przewodniczący Komisji Radomir

Piorun zainteresowany był kto kontroluje takie wyroby? Dr Radosław Namyślak

odpowiedział, że takie wyroby podlegają kontroli przez Państwowego powiatowego

inspektora sanitarnego. Na terenie powiatu kolskiego są 3 podmioty, które sprzedają wyroby

z samochodu. Każdy z nich może podlegać kontroli, a obowiązkiem przedsiębiorcy jest

umożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

5) problem smogu na terenie powiatu kolskiego. Przewodniczący Komisji Radomir Piorun

powiedział, że na terenie Powiatu Kolskiego odnotowano 10- krotne zwiększenie natężenia.

Należy zastanowić się nad rozwiązaniem tego problemu.

6) segregacja śmieci. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie

przystosowany zorgamzowany obiekt. Odpady typu makulatura, szkło, plastik,

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny oraz odpady zielone np. trawa można



oddać do PSZOK-u . Dr Namyślak uważa, że każda gmina powinna posiadać taki punkt,

powinno to być uregulowane w ustawie, obecnie tylko niektóre gminy posiadają takie punkty.

Ad 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu

finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.

Komisja dokonała analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za I

półrocze 2019r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata

2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019r. Komisja

zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia

10 września 2019r. wyrażająca pozytywną opinię o przedstawionej przez Zarząd Powiatu Kolskiego

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2019r. Informacja

została przyjęta przez Komisję poprzez aklamację.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.30.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

MO,.~ ~ ('Ao~ck.a.- Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
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