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Protokół nr 5/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego  

w dniu 19 lutego 2015 r. w godz. od 14.00 do 15.30  

w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie  

 

*   *   *  

 

      W posiedzeniu komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności stanowiącej załącznik 

nr 1 do protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik  

nr 2 do protokołu. 

 

       Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda, który 

powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną tematykę posiedzenia. 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu. 

2. Ocena postępu prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

3. Informacja o realizacji ustawy o odpadach w ramach zadań powiatu. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 

Krzysztof Linkowski, ODR – przedstawił informację o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa 

rolniczego na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przepraszam na chwilę, chciałem poinformować, że 

otrzymałem pismo od Zarządu, w którym informują, że w przyszłym roku zostanie uwzględniona 

kategoria „Zasłużony Rolnik Powiatu Jarocińskiego” w ramach przyznawania nagród Powiatu 

Jarocińskiego.  

 

Krzysztof Linkowski, ODR – kontynuował przedstawianie informacji.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo za przedstawienie informacji.  

Czy są pytania? 

 

Nie było pytań. 

Komisja informację przyjęła.  

 

Ad.pkt.2 

P. Bartosz Sip oraz P. Krzysztof Jankowski – pracownicy ZGO –przedstawili informację  

w formie prezentacji multimedialnej o postępie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo za obszerne przedstawienie 

informacji. Czy obsługiwanych będzie co najmniej jeden czy kilka powiatów? Tak było  

w założeniach. 

 

P. Bartosz Sip – przystosowany jest na około 235 tys. mieszkańców. 

 

Radny W. Kwaśniewski – jako laik, bo na tym się nie znam, ale patrzę na śmieci. Mamy śmieci 

zmieszane i o nich mówimy, bo selektywna zbiórka idzie swoją szosą, ale w tych śmieciach 

zmieszanych będziemy mieli mocno zróżnicowane w zależności od poru roku, inne będą w okresie 

letnim a inne będą w okresie zimowym, wtedy kiedy palimy jeszcze węglem. Praktycznie dzisiaj 

kontenery pełne popiołu i do niego są dorzucone te odpady, które nie możemy dać do zbiórki 

selektywnej. Przede wszystkim odpady plastikowe od produktów spożywczych wszystkich, 

produktów mlecznych itd., bo one nie idą jako selektywna zbiórka. Chciałem o jedną rzecz zapytać 

jak jest urządzona sortownia? Czy potrafi to wszystko wysortować czy ten plastik razem z tym 

popiołem poleci na tą kwaterę na której będą składane wysortowane odpady.   

 

P. Bartosz Sip – to co trafia na linie w odpadach zmieszanych, idzie przez całą instalację w której 

są kliniki optyczne. 

 

P. Krzysztof Jankowski – mamy szereg sit, to jest wielostopniowo oczyszczane.  

 

Radny K. Matuszak  - czy spalarnia byłaby takim elementem, który zmniejszył by ilość odpadów? 

Czy była planowana? 

 

P. Krzysztof Jankowski – z tego co wiem to UGPO zakłada, gdzie mogą być spalarnie. Nie można 

wybudować spalarni nawet jakby się chciało, bo to wojewódzki plan gospodarki odpadami zakłada 

w których miejscach te spalarnie mogą powstać. Najbliższe są w Poznaniu i w Koninie.  

Póki co nigdzie więcej nie jest planowane.  

 

Radny K. Matuszak  - część urobku mógłby być poddawany spalaniu.  

 

P. Krzysztof Jankowski – na etapie sortowania będą odzyskiwane elementy plastikowe,  

do produkcji paliwa alternatywnego, na to jest przewidziany osobny kontener.  

 

Radny K. Matuszak  - za ten surowiec płacą. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – proponowałbym skorzystać z doświadczeń 

holenderskich. Miałem okazję być w takiej spalarni. To były bardzo zróżnicowane odpady,  

w efekcie końcowym to powstała taka masa do podbijania dróg, nawierzchni asfaltowej pod 

autostrady, powstał gips, powstały metale do huty, powstawało ciepło, powstawał prąd elektryczny. 

Takich odpadów jak popiół to praktycznie nie było. Gazy były po drodze filtrowane, redukowane  

to wiem. Aż się prosi, czy by taka mała mini spalarnia nie mogła tutaj być? Nie chcę kopii kruszyć  

jak już takie czy inne uwarunkowania to blokują.  

 

P. Krzysztof Jankowski – uwarunkowania planistyczne i decyzyjne to są jedno, ale jeżeli budować 

spalarnię to trzeba mieć co do tego kotła wrzucić. Nie wiadomo czy tyle by było wytworzone, żeby 

ta spalarnia była rentowna.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo za wyczerpujące wprowadzenie nas 

do tematu, można naszego wproszenia się spodziewać w maju albo w czerwcu. Dziękuję bardzo.  
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Ad.pkt.3 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – przedstawił 

informację o realizacji ustawy o odpadach w ramach zadań powiatu.  

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Czy na naszym terenie jest 

składowisko rzeczy elektronicznych? 

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – te podmioty, które 

prowadzą punkty sprzedaży musza o podobnym gabarycie przyjąć stary sprzęt. Jeśli chodzi  

o recykling pojazdów to odbywa się tylko poprzez stacje demontażu w zakresie tym decyzję wydaje 

Marszałek, na naszym terenie mamy stosunkowo sporo tych stacji, jest ich pięć.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odnośnie powstających elektrowni wiatrowych  

to jako powiat nie wiele macie z tym wspólnego? Mam zgłoszoną interwencję mailową w dniu 

wczorajszym, chodzi o przyszłościową elektrownię wiatrową, która ma powstać w miejscowości 

Kąty i z tego co wiem wystąpili do gminy, jest wydanie postanowienia w sprawie sporządzenia 

raportu, szereg wytycznych. są już pewnego rodzaju zgrzyty w temacie. Na etapie pozwolenia  

na budowę coś możecie tak?  

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – tak, oczywiście jak 

się pojawiają problemy to najlepiej to załatwić na etapie lokalizacji, czyli w gminie.  

 

Radny W. Kwaśniewski – Panie Przewodniczący, jedna uwaga, że Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu postępuje niejednoznacznie, jeżeli chodzi o raporty. Na przykład na Kotlinie niektóre 

wymagały raportu, niektóre nie. W zależności od wielkości turbiny, że raz jest raport wymagany raz 

jest niewymagany. Każdy wójt i Burmistrz robi za obowiązek zapytać Sanepidu i zapytać Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Poznaniu czy jest wymagany raport czy nie i odpowiedzi bywają w tym 

temacie różne.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jeżeli chodzi o Jarocin z tego co mówię co tutaj mam, 

z tą interwencją, że dla przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny, to wiem  

z czym to się wiążę, że raport jest już nałożony. Jeszcze za nim opinię wydał Regionalny Dyrektor.  

W tym zakresie spraw sprawdzimy, żeby „nie wylać dziecka z kąpielą”, bo to aż się prosi, żeby taką 

energię produkować. Z wiatru jest bodaj najczystsza energia, Nawet czystsza niż z wody.  

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - przedkładam  

do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie uchwalenia „Programu 

Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego”.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Państwo otrzymaliście wszyscy nagrania na płycie, przeczytałem wszystko z obu płyt.  

Na świeżo jestem napełniony tą zawartością, która się znajduje. Nie ma pełnej inwentaryzacji 

azbestu.  

 

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – W myśl przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 23 października 2013 r. 

poz. 1232, z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ochrony środowiska 

(poprzednio polityki ekologicznej państwa), sporządza powiatowy program ochrony środowiska, 
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który uchwala rada powiatu. Dokument ten w myśl cytowanych wyżej przepisów podlega 

aktualizacji. Rada Powiatu Jarocińskiego uchwałą Nr XIV/73/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. przyjęła 

„Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Jarocińskiego” oraz 

uchwałą nr XXVI/149/08 z dnia 25 września 2008 r. przyjęła „Aktualizację Programu Ochrony 

Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Jarocińskiego”. Przedłożony przez 

Zarząd Powiatu w Jarocinie projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Jarocińskiego”, został 

sporządzony na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 oraz zawiera aktualizację 

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jarocińskiego”.  

Projekt przedmiotowego dokumentu został, w oparciu o przepisy cyt. wyżej ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, zaopiniowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą  

nr 69/2014 z dnia 31.12.2014 r. Projekt dokumentu, w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 24 

października 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), został poddany postępowaniu w sprawie strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu. W wyniku tego postępowania 

m.in. zapewniono możliwość udziału społeczeństwa, sporządzono prognozę oddziaływania  

na środowisko projektu dokumentu oraz uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 26.11.2014 r. znak WOO-III.410.638.2014.PW.1.) 

i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (pismo z dnia 20.11.2014 r. 

znak DN-NS.9012.1441.2014). Wnioski i uwagi zawarte w wyżej wymienionych opiniach znalazły 

stosowne odniesienie w załączonym projekcie przedmiotowego dokumentu. Mając powyższe  

na uwadze przedłożenie niniejszego projektu „Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Jarocińskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” wraz z aktualizacją „Programu 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla powiatu jarocińskiego”, do uchwalenia przez 

Radę Powiatu Jarocińskiego należy uznać za zasadne. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. 

Od razu odpowiem, że mną macie o tyle ułatwiony problem, że proponowano, aby w okresie letnim 

i wczesno – jesiennym to było jeszcze przed wyborami przekazał swoje uwagi, było ich mnóstwo,  

z mojej strony i Rada Pożytku Publicznego wnosiła swoje uwagi, zostały one uwzględnione.  

Ten ciężar spadł na dzień dzisiejszy, było ich troszeczkę nie powiem, że nie. Teraz najważniejsza 

jest realizacja tego wszystkiego.   

Kto z członków komisji jest „za” przyjęciem „Programu Ochrony Środowiska Powiatu 

Jarocińskiego”. ? Głosujemy. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie ma. Kto się „wstrzymał”?  

Nie ma. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – odczytał 

odpowiedzi na wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z Zarządu Powiatu, w których 

informują, że kategoria „Zasłużony Rolnik Powiatu” zostanie uwzględniona w przyszłorocznych 

nagrodach powiatowych oraz Zarząd Powiatu informuje, że rozpatrzył przekazane przez Komisję 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska pismo p. Janusza Stróżyka, który przedstawił sprawę  

na poprzedniej Komisji.  

Pisma stanowią załącznik nr 7 i 8 do protokołu.  
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Członkowie Komisji w wyniku dyskusji zaplanowali, że Komisja w maju albo w czerwcu odbędzie 

się w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jarocinie.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 
Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


