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Protokół Nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

Rady Powiatu w Pleszewie, 

w dniu 12 marca 2015 roku, o godz. 14:30, 

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, 

przy ul. Poznańskiej 79, sala 107 

 
 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy 

obecności (zał. nr 1 prot).  

 

Ad. I 

Powitanie i stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak dokonując otwarcia  

IV posiedzenia komisji powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W obradach komisji uczestniczy  

4 członków (radny Radomir Zdunek zgłosił spóźnienie) oraz goście - Wicestarosta Eugeniusz Małecki 

i Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Fabisz.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak - przedstawił proponowany 

porządek obrad w brzmieniu stanowiącym zał. nr 2 protokołu. Komisja jednogłośnie (4 głosy  „za”), 

przyjęła proponowany porządek obrad do realizacji. 

 

Ad. 1  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Komisja jednogłośnie (4 głosy „za”), przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa nr 3/15 z dnia 12 stycznia 2015 roku. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad. 2  

Zaopiniowanie Program Ochrony środowiska dla powiatu pleszewskiego na lata 2014 – 2017  

z perspektywą na lata 2018 – 2021(zał. nr 3 protokołu.). 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – omówił Program, jego cel i zakres.  

Programy ochrony środowiska muszą być aktualizowane nie rzadziej niż co 4 lata, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z 

późn. zm.). Opracowana aktualizacja programu ochrony środowiska powiatu pleszewskiego 

uwzględnia raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego za lata 

2009-2012 przyjęty przez Zarząd Powiatu w Pleszewie w 2013 r. Program ochrony środowiska ma na 

celu efektywne zarządzanie ochroną środowiska zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 

2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Niniejsze opracowanie określa kierunki polityki ekologicznej 

dla powiatu pleszewskiego na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021, stanowiąc tym samym 

aktualizację poprzedniego programu. 

Podstawą prawną opracowania programu ochrony środowiska dla powiatu jest ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).  

Zakres aktualizacji określają ,,Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 

regionalnym i lokalnym” opracowane przez Ministerstwo Środowiska w 2002 roku, a także poprzedni 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Pleszewskiego. 

Program ochrony środowiska, zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (art. 14) określa: 

 cele ekologiczne, 

 priorytety ekologiczne, 

 poziomy celów długoterminowych, 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 
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Poprzedni Program „Ochrony Środowiska…..” obowiązywał w latach 2009-2012 i zapadła 

decyzja o jego kontynuacji na kolejne lata tj. 2014-2017. Rozpoznano rynek pod względem wyboru 

firmy, która opracowałaby program. Wybrano firmę „EKOLOG”  Sp. z o.o. z Poznania, która za 

kwotę 4.920 zł brutto opracowała niniejszy program. Oferty innych firm zdecydowanie odbiegały od 

wybranej. Wybrana oferta jest idealnym połączeniem jakości i ceny. Firma trzykrotnie podpisywała z 

powiatem aneks o przedłużenie umowy, gdyż do opracowania każdego programu, planów i innych 

tego typu analiz należy w pierwszej kolejności przygotować analizę ochrony środowiska i dlatego cała 

procedura przedłużyła się do 2015 r. W związku z tym uchwała dot. niniejszego programu będzie 

uchwalana z datą wsteczną.  

Sam program musiał  być wysłany do zaopiniowania do Marszałka Województwa i tak 

uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 250/2015 program został zaopiniowany 

pozytywnie. Program został także przedstawiony Zarządowi Powiatu w Pleszewie i także został 

przyjęty, w chwili obecnej przedstawiany jest Komisji Ochrony Środowiska, (…), a następnie będzie 

poddawany pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Powiatu, 20 marca 2015 r. 

Opracowany Program odnosi się do dokumentów krajowych i wojewódzkich. 

Najistotniejszym dokumentem, który stanowi podstawę opracowania Programu ochrony środowiska, 

jest ,,Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016”. Dokumentem 

szczebla wojewódzkiego jest ,,Zaktualizowana strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 

2020 r.”, która określa wytyczne do opracowania Programu ochrony środowiska. Dokumentem 

szczebla powiatowego jest ,,Strategia rozwoju powiatu pleszewskiego na lata 2007 - 2015” oraz 

,,Raport z realizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu pleszewskiego za lata 2009 - 2012”. 

Przedstawiono w nim ile zadań z zaplanowanych w Programie na lata 2009-2012 zostało 

zrealizowanych.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska (…), Piotr Świderski – zapytał, czy zadania, 

które nie zostały zrealizowane w poprzednim Programie, będą realizowane w obecnym?  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że zadania te nie dotyczą powiatu np. 

stawy rybne. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (…), Piotr Fabisz – przedstawił kolejne części programu 

strategii dot. ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony przyrody i krajobrazu, 

zrównoważonego rozwoju lasów, ochrony powierzchni ziemi, zasobów kopalin i wód podziemnych  

oraz kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią (rozdział 4 Programu). Kolejny 

rozdział omawia temat poprawy jakości środowiska w tym jakości wody, racjonalną gospodarkę 

odpadami, jakość powietrza, poważne awarie przemysłowe, wykorzystanie energii odnawialnej i 

oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych (rozdział 5).  

Dodał, że na sesji Rady Powiatu w Pleszewie, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił stan środowiska w powiecie za rok 2013.  

W Programie Strategii przedstawiono temat energii odnawialnej, która na terenie powiatu 

pleszewskiego zaczyna raczkować. Wydział Ochrony Środowiska, (…) posiada wykaz turbin 

wiatrowych, znajdujących się na terenie powiatu oraz tych mających dopiero powstać.   

 

Członek Komisji Ochrony Środowiska (…), Przemysław Kazuś – zapytał czy najwięcej turbin 

wiatrowych ma powstać na terenie Dobrzycy. 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak – odpowiedział, że docelowo 

planowane są  24 turbiny.   

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – dodał, że na terenie gminy Gizałki 

występuje równie duża ilość turbin wiatrowych. Dodatkowo na terenie tej gminy powstaje jeszcze 

ferma wiatrowa na ok. 20 wiatraków.   
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Członek Komisji Ochrony Środowiska (…), Przemysław Kazuś – zapytał, w której miejscowości 

ma powstać ta farma. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – odpowiedział, że farma wiatrowa 

ma obejmować miejscowości Tomice -  Szymanowice – Nowa Wieś.   

 

Wicestarosta Pleszewski Eugeniusz Małecki – poprosił o przekazanie komisji płyt z nagranym 

Programem Ochrony Środowiska (…). 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak – poinformował, że prosił o 

przesłanie programu strategii na e-maile. Jedyną osobą, która go nie otrzymała jest radny Waldemar 

Maciaszek, który nie obsługuje komputera. Poprosił Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, (…) 

o przekazanie Programu na płytach członkom komisji. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska (…), Piotr Świderski – zapytał o ilość turbin 

wiatrowych mających powstać na terenie Pleszewa.  

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – odpowiedział, że będzie to ok. 30 

wiatraków. 

 

Członek Komisji Ochrony Środowiska, (…), Waldemar Maciaszek  – zapytał dlaczego nie ma tak 

dużego zapotrzebowania na energię słoneczną. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – odpowiedział, że energia słoneczna 

nie jest tak efektywna, jak wiatrowa.  

 

Członek Komisji Ochrony Środowiska, (…), Przemysław Kazuś  – zapytał kiedy, i w których 

miejscowościach na terenie gm. Pleszew powstaną wiatraki. 

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że wiatraki planowane są w m.in. 

miejscowościach Lenartowice, Marszew, Piekarzew, Pacanowice, Zawidowice, Brzezie, choć na dzień 

dzisiejszy nie wiadomo na jakim etapie realizacji są te inwestycje. 

Zaznaczył także, że na budynku Aquaparku w Pleszewie zainstalowane są solary, które zajmują 

powierzchnię 250m
2
 i w sezonie letnim są jak najbardziej wykorzystywane, natomiast gdy pogoda jest 

pochmurna nie ma z nich pożytku, gdyż mechanizm uniemożliwia ich uruchomienie w taką pogodę.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska (…), Piotr Świderski – zapytał o możliwość 

zainstalowania solarów na budynkach jednostek powiatowych np. na budynku Domu Dziecka.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że w Domu Dziecka zasadniejszym 

byłoby zrobienie nowej kotłowni. 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – poinformował, że planowana jest 

budowa elektrowni wodnej w Rudzie Wieczyńskiej. Inwestycja ta musiałaby się jeszcze rozpocząć w 

tym roku, ponieważ zgoda wydana przez Wojewodę Wielkopolskiego wygasa w tym roku (zgoda 

wydawana jest na 3 lata na podstawie zebranych zgód właścicieli gruntów). 

Następnie powrócił do omawiania kolejnych rozdziałów Programu Ochrony Środowiska, (…). 

Rozdział 6 omawia kierunki działań systemowych w tym udziału społeczeństwa w działaniach na 

rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp techniczny, odpowiedzialność za szkody w 

środowisku i edukację ekologiczną.  

Rozdział 7 skupia się na strategii ochrony środowiska dla powiatu pleszewskiego do roku 2017, w tym 

na celach i priorytetach ekologicznych, harmonogramie realizacji zadań na lata 2014 - 2017 z 

perspektywą na lata 2018 – 2021.  
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Rozdział 8 prezentuje narzędzia i instrumenty do realizacji polityki ekologicznej w tym realizacji 

powiatowego programu ochrony środowiska, monitoringu środowiska wynikającego z realizacji zadań 

Programu i narzędzie oraz instrumenty finansowe. Rozdział 9 opisuje monitoring realizacji programu. 

W 2016 roku planowana jest zmiana prawa wodnego, która zakłada wyjście spółek wodnych 

spod nadzoru Starosty do zadań własnych gmin. Będzie to identyczna zmiana jak w przypadku 

gospodarki odpadami.  

Analiza stanu poszczególnych komponentów środowiska w powiecie pleszewskim 

poskutkowała wyznaczeniem trzech obszarów działań priorytetowych w dziedzinie ochrony 

środowiska tj:  

 I – Poprawa jakości środowiska  

 II – Ochrona przyrody  

 III – Racjonalna gospodarka odpadami  

 IV – Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego  

 V – Edukacja ekologiczna społeczeństwa  

 VI – Działania systemowe w ochronie środowiska  

 

Kończąc wypowiedź stwierdził, że omawiany Program jest bardzo uniwersalny i dostępny dla 

każdego. 

 

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak – poinformował, że dopłaty 

bezpośrednie dla gospodarstw powyżej 10 ha ulegają zmianie i idą w stronę ochrony środowiska. 

Dopłata będzie złożona z kilku czynników np. preferowane będzie, aby było jak najwięcej pokrywy 

leśnej, która chroni glebę przed erozją; kolejną sprawą jest budowanie rowów, sadzenie drzew, 

niezorywanie pasów śródpolnych.  

 

Członek Komisji Ochrony Środowiska, (…), Radomir Zdunek  – zapytał o budowę elektrowni 

wodnej w Jastrzębnikach? 

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, (…), Piotr Fabisz – odpowiedział, że Jastrzębiki nie 

leżą w naszym powiecie i że na terenie naszego powiatu powstaje tylko elektrownia w Rudzie 

Wieczyńskiej.  

 

 Komisja, jednogłośnie (5 głosów  „za”), pozytywnie zaopiniowała  Program ochrony środowiska dla 

Powiatu  Pleszewskiego  na lata 2014 – 2017 z perspektywą 2018 -  2021 (zał. nr 3 prot.).  

 

Ad. 3.  

Wolne głosy i wnioski  

 

Przewodniczący komisji ochrony środowiska (…), Wojciech Maniak - wyraził ubolewanie z 

powodu braku zaproszenia dla przedstawicieli komisji na lutowe spotkanie z rolnikami powiatu 

pleszewskiego. W tym temacie rozmawiał z Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Pleszewie 

Olgierdem Wajsnisem.  

Skierował pytanie do Wicestarosty, E. Małeckiego o spotkanie Starosty z rolnikami, które odbyło się 

przed siedzibą starostwa. Zapytał, czy rolnicy złożyli jakieś postulaty oraz skierował prośbę o 

przekazywanie  takich informacji do wiadomości komisji, aby zarówno przewodniczący komisji i jej 

wiceszef nie byli w ten sposób pomijani i lekceważeni.  

 

Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – odpowiedział, że przewodniczący protestujących 

rolników, p. Dariusza Dobrychłop, złożył postulaty na ręce Starosty. Zostały one przesłane do 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. Starosta Pleszewski otrzymał odpowiedź od 

podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, p. Tadeusza Nalewajka. Przekazał 

pismo Przewodniczącemu Komisji.  
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Udzielił także odpowiedzi na pytanie dotyczące forum rolniczego powiatu pleszewskiego. 

Poinformował, że w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich instytucji około rolniczych, 

którzy przedstawiali prezentacje i na pewno przekażą, je do wglądu  Przewodniczącemu Komisji.  

Zaprosił także na spotkanie z Ministrem Sawickim, w dniu 13 marca br., w Środzie Wielkopolskiej.  

Przedstawił roczny plan targów w Marszewie oraz ustalenia ze spotkania z przedstawicielem 

Państwowej Inspekcji Pracy z Ostrowa Wlkp. Ustalono, że w rok  2015 konkurs dożynkowy „Sołtys 

liderem bezpiecznej pracy”, z uwagi na wybory na sołtysów, konkurs zostanie zawieszony. 

Poinformował także, że w dniu dzisiejszym (12 marca 2015 r.) zakończyła się kontrola wydziału 

ochrony środowiska, (…) z Urzędu Wojewódzkiego, która wypadła pozytywnie z małymi 

uchybieniami, ale nierzutującymi na pozytywną ocenę.  

 

Ad. III  

Zakończenie posiedzenia  

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

Wojciech Maniak zakończył posiedzenie komisji w dniu 12 marca 2015r.  

 

Protokołowała           

        Przewodniczący  Komisji  

       Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  

/-/ 

Małgorzata Nadera        /-/ 

        Wojciech Maniak  

 

Załączniki: 

Nr 1 – Lista obecności 

Nr 2 – Porządek obrad. 

Nr 3 – Program Ochrony środowiska dla powiatu pleszewskiego na lata 2014 – 2017 z perspektywą na 

lata 2018 – 2021. 

 

 


