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Protokół Nr 8/2020

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego dnia 20 maja 2020r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska,

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

posiedzeniu uczestniczyli:

- Łukasz Ziemniak - naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

- Krzysztof Prusiński - Kierownik Wielkopolskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego Zespół

O Doradczy w Kole

- Michał Wróblewski- Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej

- Andrzej Biliński - Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony, Roślin i Nasiennictwa w

Poznaniu Oddział w Kole.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 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 oraz konkurs "Rolnik Roku
Powiatu Kolskiego".

2. Realizacja zadań związanych z Planami urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu
Państwa

G 3. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2019r.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

Zespół Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz konkurs "Rolnik

Roku Powiatu Kolskiego".

Kierownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w Kole

Krzysztof Prusiński przybliżył kilka informacji z działalności WODR. Ośrodek Doradztwa

Rolniczego Oddział w Kole prowadzi doradztwo rolnicze, które obejmuje działania w obszarze

rolnictwa, rozwoju obszarów wiejskich, rynku rolnego oraz wiejskiego gospodarstwa domowego.

Ośrodek Doradztwa przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych rolników oraz



mieszkańców obszarów wiejskich. W ostatnim czasie w związku z zagrożeniem

epidemiologicznym Ośrodek funkcjonował w ograniczonym zakresie, od 16.03. do 18.0S.br praca

była wykonywana w formie zdalnej. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju

podjęto decyzję o odwołaniu planowanych Targów Rolniczych w Kościelcu, które miały się odbyć

28 czerwca br. WODR planuje zorganizowanie targów w najbliższym, sprzyjającym czasie.

Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony, Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu

Oddział w Kole Andrzej Biliński poinformował, że 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

O jakościowe. WIONiR zajmuję się głównie: kontrolą fitosanitarną roślin, produktów roślinnych lub

przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu, oceną stanu zagrożenia roślin przez

organizmy szkodliwe oraz prowadzenie ewidencji tych organizmów.

W dyskusji radny Zbigniew Szarecki dopytał o sposoby rozpoznarua barszczu

Sosnowskiego. Kierownik Andrzej Biliński wyjaśnił, że barszcz Sosnowskiego należy do rodziny

baldaszkowatych. Wygląda jak koper z charakterystycznymi kwiatami zebranymi w potężny

baldach. Osiąga wysokość do 4-5 metrów. Jest to bardzo niebezpieczna roślina. Kontakt z nią

powoduje oparzenie skóry. Barszcz Sosnowskiego można spotkać głównie na łąkach i przy

drogach. Rośnie także wzdłuż brzegów rzek i jezior, na polach uprawnych, pastwiskach, w

ogrodach i parkach.

o Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kole Michał Wróblewski poinformował,

że planowana jest kolejna edycja konkursu Rolnik Roku. Organizatorem konkursu są Zarząd

Powiatu Kolskiego, Rada Powiatowa WIR w Kole. Celem konkursu jest promocja najbardziej

przedsiębiorczych rolników z powiatu kolskiego. Powołana przez Zarząd Powiatu Kolskiego

Kapituła Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej zgłoszonych kandydatur,

przeprowadzane są wizytacje w gospodarstwach. Proponowany konkurs służy jako promocja

nowoczesnego rolnictwa. Laureaci Konkursu "Rolnik Roku Powiatu Kolskiego" zostaną jednocześnie

wytypowani do udziału w konkursie "Wielkopolski Rolnik Roku", organizowanego przez Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Pan Michał Wróblewski oznajmił, że Wielkopolska Izba Rolnicza była współorganizatorem

"Powiatowego Forum Kobiet Gospodarnych", które odbyło się 19.02.br. w Powierciu. Po spotkaniu



Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo o

wprowadzenie rozwiązań umożliwiających KGW udział w rolniczym handlu detalicznym oraz

prośba, aby w następnym budżecie PROW w ramach programu LEADER znalazło się działanie

dedykowane bezpośrednio KGW.

W dyskusji radny Waldemar Banasiak poruszył temat wypłat dla rolników pomocy

finansowej dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w 2019 roku w wyniku suszy. Pani Michał

Wróblewski potwierdził, że są duże opóźnienia w wypłacaniu środków dla rolników za 2019r.

Obecnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła wypłaty pomocy suszowej .

Jako ciekawostkę p. Wróblewski powiedział, że od 2020r. nastąpi zmiana sposobu szacowania

szkód powstałych w wyniku suszy. Projekt rozporządzenia przygotowany przez ministerstwo

rolnictwa przewiduje umożliwienie producentom rolnym zgłaszania wniosków o oszacowanie

C szkód powstałych w wyniku suszy za pośrednictwem specjalnej aplikacji, która umożliwi

weryfikację zgłoszeń i ustalonym poziomemu strat w plonach, a następnie udostępni producentowi

rolnemu protokół określający, wysokości szkód w jego gospodarstwie powstałych w wyniku suszy,

na podstawie której będzie mógł ubiegać się o pomoc.

Ad. 2. Realizacja zadań związanych z Planami urządzania lasów niestanowiących własności

Skarbu Państwa.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak przedstawił

informację na temat realizacji zadań związanych z uproszczonymi planami urządzania lasów

niestanowiących własności Skarbu Państwa w 2019r. W lasach niestanowiących własność Skarbu

Państwa, trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według uproszczonego planu

urządzania lasu, który sporządzany jest na okres 10 lat. Sprawowanie przez Starostę nadzoru nad

gospodarką leśną wynika z ustawy. Starosta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawiera

porozumienie z Nadleśnictwem Koło i powierza prowadzenie spraw z zakresu nadzoru na terenie

wszystkich gmin powiatu kolskiego. Obecnie wszystkie gminy z terenu powiatu kolskiego są objęte

aktualną dokumentacją urządzeniową. Łącznie w powiecie kolskim dokumentacją urządzeniową

objętych jest 3 186,54 ha lasów. Szczegółowa informacja jest sporzqdzona na piśmie i stanowi

załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Ocena wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Przewodniczący Komisji Radomir Piorun poddał pod głosowanie ocenę sprawozdania z wykonania

budżetu powiatu kolskiego za 2019 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za

2019r.
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Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie (3-za) pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za

2019r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2019r. Opinia Komisji

stanowi załqcznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.30.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

1Y1,~o,~ Przewodniczący

Komisji liih ony Środowiska,
Rolnic Leśnictwa.

Rado ir iorun
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