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Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
odbytego dnia 17.06.2015r.
Posiedzenie

otworzył

przewodniczący

Albin

Rudniak,

stwierdził,

że

obecnych

jest

4 członków (wszyscy), ponadto obecni byli:
- Daniela Sochacka- Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kole
- Jacek Nowaczyk- Naczelnik Wydziału OŚ
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Problem jakości

wody do picia w powiecie

kolskim

- informacja

Państwowej

odpadów w powiecie kolskim- wizyta na składowisku

odpadów w

Powiatowej Stacji Sanitarnej w Kole.
2. Podsumowanie Dnia Ziemi i Lasu 2015.
3. Ocena wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014r.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Rekultywacja
Grzegorzewie
Ad 1. Informacja

Państwowej

Powiatowej

Inspekcji

Sanitarnej

w Kole na temat

problemów jakości wody do picia w powiecie kolskim.
Informacje przedstawiła Pani Daniela Sochacka, która poinformowała,

że Sanepid sprawuje

nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nad obiektami służącymi
do zbiorowego zaopatrywania ludność w wodę na terenie powiatu kolskiego. Zgodnie z §17
Rozporządzenia
przeznaczonej

Ministra

Zdrowia

z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości

wody

do spożycia przez ludzi, corocznie dokonuje się ocen obszarowych jakości

wody oraz oszacowania ryzyka zdrowotnego konsumentów.
Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w powiecie kolskim uzyskiwana
jest wyłącznie z wody podziemnej (studnie głębinowe). Na terenie powiatu do zbiorowego
zaopatrzenia
wodociągi

w wodę eksploatowane
zlokalizowane

są 3 wodociągi

zlokalizowane

na wsi. W 2014r. w ramach

kontrolnego poddano ocenie wskaźniki

monitoringu

w mieście oraz 25
przeglądowego

fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne.

i

Punkty poboru

próbek zlokalizowane były w miejscach podawania wody do sieci oraz w miejscu czerpania
wody przez odbiorców. Analizę laboratoryjną pobranych próbek prowadziły laboratoria PSSE
w Koninie oraz WSSE w Poznaniu.

Jakość wody na terenie powiatu kolskiego jest dobra. Zastrzeżenia są jedynie do ujęć w:
- Dzierzbieach (gm. Chodów), gdzie stwierdzono przekroczenie

najwyższej dopuszczalnej

wartości stężenia chlorków i sodu w wodzie. Taki stan może powodować zmianę smaku
wody.

W związku

z w/w

zobowiązująca

właściciela

wyeliminowania

stwierdzonych

przekroczeniem
wodociągu

została

do

podjęci

nieprawidłowości.

wydana

decyzja

skutecznych

administracyjna

działań

Termin realizacji obowiązku

w

celu

upływa z

dniem 30.11.2015r.
Informacja ocena obszarowa jakości wody za 2014r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 2 Podsumowanie Dnia Ziemi i Lasu 2015
Naczelnik OŚ Jacek Nowaczyk poinformował,

że w dniu 30 kwietnia 2015r. w Szkółce

Zespolonej w Kiejszach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Lasu 2015. W ramach tych
obchodów zorganizowano

wiele atrakcji m.in. przeprowadzono

Zawody Strzeleckie przy

użyciu trenażera łowieckiego, przejście ścieżką edukacyjną, gry i zabawy.
Natomiast

8 maja

br. w Narodowym

Archiwum

Geologicznym

Archiwum

Próbek

Geologicznych w Leszczach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Zieli 2015. Podczas tych
obchodów podsumowano

konkurs fotograficzny

zorganizowany

przez Wydział Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole.
W obchodach wzięli udział zaproszeni goście m.in. M. Żmuda - dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, A. Błochowiak- dyrektor Wielkopolskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
H.Grunt - Prezes Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Poznaniu, A. Nowak - Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Starosta Kolski,
Wicestarosta Kolski oraz pozostali.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 3. Ocena wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014r.
Przewodniczący

Komisji Albin Rudniak poddał pod głosowanie

ocenę sprawozdania

z

wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014 rok i udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego
absolutorium za 2014r.
Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie

(4-za) pozytywnie

zaopiniowała

wykonanie

budżetu za 2014r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2014r.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 4. Wolne glosy i wnioski.
Radny Leszek Galemba i przewodniczący

rady Marek Tomicki podnieśli temat budowy

kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Babiak opartej na złożu "Dęby Szlacheckie".
21 czerwca br. odbędzie się referendum gminne dotyczące wyrażenia opinii społeczeństwa w

tej sprawie. Grupa inicjatorów referendum organizuje spotkania z mieszkańcami,

na które

zapraszani byli radni powiatu kolskiego.
Dodatkowo

poruszony

Nowaczyk

został

temat

powiat kolski dysponuje

usuwania
kwotą

azbestu.

Jak wyjaśnił

naczelnik

130 000 zł za gospodarcze

Jacek

korzystanie

ze

środowiska. Dla porównania dodał, że Turek ma 2 mln zł a Konin 1,5 mln zł. Wojewoda
Wielkopolski nie zezwolił na finansowanie tego zadania ze środków WFOŚ. Powiat nie może
dotować osoby fizycznej, gminy powinny przejąć to zadanie. Stowarzyszenie

naczelników

Wydziałów Ochrony Środowiska wystosowało swoje stanowisko i przekazali je Wojewodzie
Wielkopolskiemu.
Komisja Ochrony

Środowiska,

Rolnictwa

i Leśnictwa

po dyskusji postanowiła,

że na

najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego zgłoszona zostanie propozycja podjęcia stanowiska
w sprawie:
- sprzeciwu budowy kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Babiak
- niepokojącej sytuacji występowania suszy na terenie województwa wielkopolskiego,
Pisma w tej sprawie przygotuje Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Ad 5. Rekultywacja odpadów w powiecie kolskim- wizyta na składowisku odpadów w
Grzegorzewie
Rekultywacja odpadów w powiecie kolskim odbywa się na mocy decyzji wydawanych przez
Starostę na zgodę na zamknięcie składowiska. Na dzień dzisiejszy wszystkie składowiska w
pOWIeCIe kolskim
odpadów

zostały zrekultywowane.

komunalnych

w Grzegorzewie.

Do zrekultywowania
W trakcie

wizyty

pozostało

składowisko

w Urzędzie

Gminy

Grzegorzewie Pani Danuta Gębka przedstawiła Komisji wszystkie uwarunkowania

w

prawne

związane z rekultywacją ww. składowiska w Grzegorzewie. Rekultywacje tego składowiska
w ramach

projektu

unijnego

uporządkowanie

gospodarki

odpadami

komunalnymi

subregionie konińskim prowadzi Miejski Zakład Gospodarki Komunalnymi
Koninie.

Prace rekultywacyjne

udatności posadzonych
rekultywacji

zostało

zakończone,

jest jeden

problem

Sp. z o o w
wynikający

leśnym. Miejski Zakład Gospodarki

Komunalnymi

aktualnie jest na etapie egzekucji wykonania nasadzeń z wykonawcą rekultywacji.

Malwina Morzycka

~. tl\o~Juv

z

drzew. W wyniku protokołu wykazano brak całkowitej udatności

w kierunku

Protokółowała

w

w Koninie

