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Protokół Nr 22/2018

z posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

odbytego w dniu 14 marca 2018 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 przewodniczący Albin Rudniak, stwierdził, że obecnych

jest 3 członków, ponadto obecni na posiedzeniu byli:

- KrzysztofPrusiński- kierownik WODR Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole

- Piotr Skórka -PGW Wody Polskie

- Jacek Nowaczyk - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

- Michał Wróblewski - Przewodniczący Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Lista obecności stanowi załącznik li 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat melioracji podstawowych szczegółowych w powiecie kolskim oraz

wykorzystanie dotacji przez Gminne Spółki Wodne.

2. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Zespół

Doradczy w Kole i z Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja na temat melioracji podstawowych i szczegółowych w powiecie kolskim oraz

wykorzystanie dotacji przez Gminne Spółki Wodne.

Informację na temat melioracji podstawowych przedstawił Pan Piotr Skórka z PGW Wody

Polskie. W roku 2017 łączne wykonanie robót melioracyjnych w powiecie kolskim wyniosło 1 390

371,07 zł. Aktualizacja planu robót konserwacyjnych stanowi załącznik li 2 do protokołu.

Informacje na temat melioracji szczegółowych omówił w zastępstwie Pana Andrzeja

Załęskiego Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk.

Na terenie powiatu kolskiego obecnie funkcjonuje 5 spółek wodnych: w Grzegorzewie, Kole,

Kościelcu, Osieku Małym i Olszówce. Powierzchnia zmeliorowana wynosi 16 855,85 ha.

Na obszarze 5 spółek znajduje się 263,3 km rowów melioracyjnych. Ściągalność składek jest na

dobrym poziomie i tak: Grzegorzew-82,34%, Koło- 82,29%, Kościelec 100,40%; Osiek Mały

87,48%; Olszówka 77,23%.

Planowany budżet Związku w 2017r. wyniósł l 322 959,82 zł. Dotacje otrzymane m.in. z Urzędu

Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, gmin i powiatu kolskiego wyniosły 739 628,19 zł.



Powiat Kolski w roku 2017 udzielił dotacji dla Gminnych Spółek Wodnych w wysokości 10000 zł,

w podziale na Grzegorzew- 2 000 zł, Koło- 2 500 zł, Olszówka- 2 500 zł, Kościelec - 1 200 zł,

Osiek Mały- 1 800 zł. Informacja z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Naczelnik Jacek Nowaczyk poinformował, że na najbliższej sesji zostanie radnym przedłożony

projekt w sprawie zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu

postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczenia i kontroli. Projekt ten stanowi

załącznik nr 4 do protokołu. Komisja zapoznała się z treścią uchwały i pozytywnie ją zaopiniowała.

Opinia stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 2. Współpraca z Izbą Rolniczą oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego

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

Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Kole za rok 2017, 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 20l8r. W

roku ubiegłym odbyło się 11 szkoleń, cieszą się one dużą popularnością. Pan Krzysztof Prusiński

opowiedział również o programie EPSU, czyli Elektronicznej Platformie Świadczenia Usług.

EPSU to oprogramowanie, które służy bezpośredniemu kontaktowi Wielkopolskiego Ośrodka

Doradztwa Rolniczego w Poznaniu z rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich. Dzięki temu

programowi rolnicy mają:

- kontakt do naj bliższego doradcy

- możliwość zadania pytania przez Internet, które trafi do najlepszego specjalisty w danej dziedzinie

- możliwość otrzymywania przygotowanej przez WODR informacji z interesujących Państwa

dziedzin

- informacje meteo ze stacji agrometeorologicznych pracujących w sieci utworzonej przez

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i Instytut Ochrony Roślin - Państwowy

Instytut Badawczy

- System Wspomagania Decyzji w ochronie roślin



Informacja z działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej za rok 2017, którą przedstawił

Michał Wróblewski.

Pan Michał Wróblewski wspomniał, że 5 marca 2018 r. odbyło się forum sołtysów, w

którym udział wzięli sołtysi oraz władzę gminne z powiatu kolskiego. Spotkanie zostało

zorgamzowane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowskiego,

Starostwo Powiatowe w Kole i Wielkopolską Izbę Rolniczą. W czasie forum poruszono ważny

temat dotyczący Wielkopolskiej Odnowy Wsi, Pani Ilona Obiegły z Oddziału Odnowy Wsi

Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW przedstawiła program, cele i zasady na co i ile

można dostać dotacji na rozwój wsi.

Ważnym tematem poruszonym przez Pana Michała Wróblewskiego był skutki wystąpienia

afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jak wyjaśnił przewodniczący WIR to groźna choroba

wirusowa, na którą chorują wyłącznie dzikie świnie. Występowanie ASF wśród dzików stanowi

jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas

utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Poruszona została kwestia zmian w prawie łowieckim, które mają wejść w życie w 20 18r. Zmiany

mają dotyczyć m.in. odległości od budynków mieszkalnych, w której myśliwi mogą prowadzić

polowania. Wprowadzone w grudniu przepisy miały ułatwić walkę z afrykańskim pomorem świń

(ASF). Nowelizacja pozwala m.in. na odstrzał zwierzyny w parkach narodowych oraz wprowadza

kary za zakłócanie polowań. Temat ten został poruszony, ponieważ WIR będzie zawierał umowy

dzierżaw z kołami łowieckimi na kolejne 10 lat. Zanim to nastąpi zostanie zorganizowane spotkanie

w tym temacie.

Następnie Pan Michał Wróblewski poprosił członków Komisji o wystąpienie do Zarządu

Powiatu Kolskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zorganizowanie "Konkursu na rolnika

roku" w powiecie kolskim. Komisja wyraziła pozytywną opinię w tym temacie. Ustalono, że do

Zarządu Powiatu zostanie wystosowane pismo w tej sprawie (załącznik nr 6 do protokołu). Konkurs

mógłby zostać organizowany na szczeblu powiatowym ze wspólnej inicjatywy Starostwa i Izby

Rolniczej w Kole, przy zaangażowaniu niedużych środków finansowych. Celem konkursu byłaby

promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników z powiatu kolskiego. Komisja podkreśla, że

główną gałęzią gospodarki w powiecie kolskim jest rolnictwo. Na terenie powiatu dominują

gospodarstwa małe, są to w większości gospodarstwa rodzinne. Duża powierzchnia użytków

zielonych przyczynia się do hodowli bydła mlecznego imięsnego. Rolnicy powiatu zajmują się też

produkcją roślinną, głównie rzepaku, pszenicy i kukurydzy oraz ogrodnictwem.



Proponowany konkurs mógłby posłużyć jako promocja nowoczesnego rolnictwa oraz kreowanie

pozytywnego wizerunku rolnictwa iwsi na terenie powiatu kolskiego.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Naczelnik Jacek Nowaczyk poinformował, że w sprawie usuwama azbestu Zarząd

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przysłał

informację, że w ramach naboru do programu "Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów

zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018" wpłynęły 32 wnioski, z których 16

wyczerpało zaplanowaną w naborze alokację środków. W przypadku zwiększenia alokacji lub

zwolnienia środków dla przeprowadzonego naboru wniosków będą uwzględnione wnioski

podmiotów z listy rezerwowej (Powiat na 12 miejscu). Na 2018r. powiat kolski planował

przeznaczyć na usunięcie azbestu kwotę 280 000 zł (250 000 zł to środki z gmin i 30 000 zł z

powiatu), w planach jest usunięcie 1200 ton azbestu. Naczelnik dodał, że wszystkie gminy złożyły

stosowne wnioski do powiatu oprócz gminy Przedecz.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 14.45

Protokółowała

Malwina Morzycka
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