
1 
 

P R O T O K Ó Ł 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju  Gospodarczego i Infrastruktury odbytego 

w dniu 14 marca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury. 

 

Porządek posiedzenia: 

1.  Otwarcie posiedzenia Komisji. 

2.  Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z    ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 31 stycznia 2012  

    roku.                     

4. Zapoznanie  ze  sprawozdaniem  z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za  

    lata 2010-2011. 

5 .Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących 
fundusz sołecki, 

b) zmian w budżecie na rok 2012. 
6. Opracowanie  planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

    na 2012 rok.  

7.  Wolne głosy i wnioski. 

8.  Zamknięcie posiedzenia.     

Ad1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury dokonał 

przewodniczący Komisji o 11:07. Powitał Pana Wójta, Panią Skarbnik, i wszystkich członków Komisji. 

W posiedzeniu komisji uczestniczyło 11 członków, nieobecna była Pani Teresa Lis. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad 2. Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia Komisji.  Porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad 3. Przyjęcie protokołu z   ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 31 stycznia 2012 roku- 

został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

Ad4. Pan Wójt- omówił sprawozdanie z Gminnego Programu Gospodarki odpadami za lata 2010-

2011 „ Sprawozdanie zostało podzielone na kilka części:  

- zbiórka odpadów niesegregowanych, 

- deponowanie odpadów na składowiskach, 

- zbiórka selektywna odpadów,  

- azbest,  

- edukacja ekologiczna” 

Dodał, że na końcu sprawozdania, jest zamieszczona informacja na temat zmian w zakresie 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po zmianach gmina będzie wyłaniać wykonawcę odbioru 

odpadów od mieszkańców w drodze przetargu. 
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Poinformował na temat składowiska w Psarach, że  gmina  wystąpiła, aby do czasu  wprowadzenia 

tych  zmian mogło funkcjonować stare wysypisko „przyszłość małych składowisk jest niepewna. Jest 

wymóg, że pochodne muszą by wykonane w drodze przetargu . Jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami 

to zapowiada się wielka rewolucja. Zawsze byłem za tym, aby gospodarka odpadami nie odbywała się 

na małym obszarze .” 

Pan Stanisław Płomiński- zapytał, czy była robiona analiza  w sprawie  segregacji odpadów? 

Pan Wójt- Wyjaśnił, że na wysypisku musiałyby być zamontowane taśmy, jest to bardzo kosztowne. 

Poinformował, że w okolicy Nowego Stawu jest wybudowane nowoczesne wysypisko odpadów 

komunalnych. Wszystko będzie określone procedurami, jeżeli byśmy więcej chcieli  składować, to 

będziemy płacić kary. Będziemy musieli  opracowywać specyfikację istotnych warunków pod 

przetarg, który odbędzie się w 2013 roku. Mamy do wyboru metodę, na podstawie której będziemy  

ustalać opłatę”.  

Pan Przewodniczący Rady-  stwierdził, że jego zdaniem to wysypisko odpadów to jedna sprawa,                                     

a druga sprawa to odbiór odpadów, należy to rozgraniczyć.  

Pan Wójt- poinformował, że cena za odbiór odpadów będzie równa dla wszystkich firm odbierających 

odpady. 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił się z prośbą,  aby dopilnować sprawę związaną z podłączeniem do 

kanalizacji, z uwagi na to, że nie wszyscy się podłączyli do tej pory. Wystąpił z propozycją, aby 

przeprowadzić kontrole w tym zakresie.  

Pan Jerzy Kasprzak- Zwrócił uwagę , że w przypadku podłączenia się do kanalizacji wszystkich 

odbiorców, czy pomieszczą się ścieki w oczyszczalni w Rososzycy? 

Pan Przewodniczący Rady- poinformował, że otrzymał zaproszenie do Poznania na 28 marca, 

bieżącego roku, na konferencję podsumowującą wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007- 2013. „Warto pojechać, ponieważ dowiem się więcej odnośnie strategii 

rozwojowej województwa Wielkopolskiego, będę przedstawiane ważne informację na temat w jakim 

kierunku będzie rozwijać się  nasze województwo”.  

Pan Wójt- poinformował, że minął bum na budowę oczyszczalni sanitarnych. 

Pani Bernadeta Biała- zapytała, czy będą fundusze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków? 

Mieszkańcy się o to dopytują? 

Pan Wójt- udzielił odpowiedzi, że może od połowy roku uda się uruchomić fundusze na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to dobry kierunek, bo mamy już problem                                             

z przepompowniami. Minęły czasy, kiedy można było korzystać z dofinansowania SAPARDU i PROW-u. 

Pani Bernadeta Biała- „Jeżeli chodzi o Strzyżew, to nie ma możliwości budowy kanalizacji.” 

Pan Wójt- poinformował, że było duże zainteresowanie budową przydomowych oczyszczalni ścieków  

na terenie naszej gminy. 

Pan Stanisław Płomiński- wystąpił z propozycją, aby Gminny Zakład Komunalny zajął się budową tych 

oczyszczalni, wówczas byłby tańczy koszt. 
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Pan Jerzy Kasprzak- zapytał odnośnie azbestu, przez kogo musi być potwierdzony wniosek, przez 

gminę, czy przez powiat? Poinformował, że można samemu zdemontować pokrycie dachowe, 

zapakować w folię i czekać , aż firma przyjedzie odebrać. 

 

Pan Wójt- odpowiedział, że wniosek musi być potwierdzony przez Gminę. W tym roku został 

wyłoniony wykonawca. W ubiegłym roku nie zostały wykorzystanie wszystkie środki na usuwanie 

azbestu. Dodał, że nowego pokrycia nikt nie dotuje, jedynie koszty związanie ze zdjęciem starego 

pokrycia dachowego.  

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu 

Gospodarki Odpadami za lata 2010-2011. 

Ad. 5 Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach: 

 

a) Pan Wójt – omówił projekt uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 

gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz  sołecki. 

Zgodnie z przepisami ustawy o funduszu sołeckim Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując uchwałę, w której wyraża 

zgodę na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Uwzględniając istotną rolę społeczności wsi 

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb społecznych, zasadnym wydaje się zapewnienie przyznania 

określonych środków finansowych na ten cel. Środki te przeznacza się na realizację przedsięwzięć, 

które zgłoszone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 

mieszkańców i są zgodne ze strategię rozwoju gminy.  

Pan Jerzy Kasprzak- zaproponował, aby zwrot środków stanowiący fundusz sołecki przeznaczyć na 

dokończenie  rozpoczętych inwestycji. 

Pan Wójt- udzielił wyjaśnień, że zwrot jest dochodem gminy i nie można w ciągu roku zwiększyć 

środków na fundusz sołecki. Można dofinansować zadanie, ale ze środków budżetu gminy.    

Pan Jerzy Kasprzak-„ Ja bym tak widział, bo niektóre inwestycje ciągną się latami”. 

Pan Wójt- „Negatywną stroną tego funduszu jest to, że są wymuszone inwestycje prze sołtysów. 

Trudne jest odmówić na podstawie 3 kryteriów wniosków, bo wszystko służy poprawie warunków 

mieszkańców.” 

Komisja zaopiniowała pozytywnie , jednogłośnie projekt uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz  sołecki. 

b) Pan Wójt- przedstawił propozycję podziału  nadwyżki  budżetowej za 2011 rok w kwocie 

293.936,00 zł. Z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego została przeprowadzona kontrola, 

wykorzystania dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 

Kontrola dotyczyła dwóch jednostek: Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół                            

i Przeszkoli w Sieroszewicach oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontrola 

zakwestionowała, że brak było współfinansowania z budżetu gminy wysokości 20 % kosztów zadania. 

Wojewoda Wielkopolski wszczął  postępowanie egzekucyjne, które zakończy się wydaniem decyzji. 

Wojewoda wystąpił do Ministra Polityki Społecznej, aby wypowiedział się w tej kwestii .  

Osoby kontrolujące nie wniosły uwag, dopiero uwagi te znalazły  się  w zaleceniach pokontrolnych. 
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Pan Jerzy Kasprzak-Zapytał, czy można postawić wniosek w sprawie podziału nadwyżki budżetowej. 

Wyraził pozytywną opinię, że czym mniejsza nadwyżka tym lepiej. Stwierdził, że dużo  zmian                          

w budżecie dokonywanych jest w ciągu roku. 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie propozycję podziału wolnych środków za 2011 rok. 

Ad 6.  Opracowanie  planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

    na 2012 rok.  

Pan Przewodniczący Komisji- przedstawił plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego                    

i Infrastruktury na 2012 rok. 

Pani Bernadeta Biała- zapytała, dla kogo będzie szkolenie w zakresie odnawialnych źródeł energii? 

Pan Henryk Jędroszka- dla radnych, sołtysów oraz rolników. 

Pan Mieczysław Gawełek- - wszystkie szkolenia PAPOWSKIE są dofinansowane pod warunkiem, że 

musi uczestniczyć w nim minimum 40 osób. 

Członkowie Komisji wnioskowali, aby zorganizować dla osób zainteresowanych, dla większej ilości 

mieszkańców- rolników 

Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie opracowany plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju 

Gospodarczego i Infrastruktury na 2012 rok. 

 

Ad 7. Wolne głosy i wnioski. 

 

Pani Bernadeta Biała- przekazała informację, że rolnicy są oburzeni tym co się dzieje w rządzie. 

Wystąpiła z propozycją , aby wystosować protest, albo spotkanie z posłami. Mieszkańcy wsi  

twierdzą, że w rządzie nic nie robią na korzyść rolników, tylko ich gnębią . Mieszkańcy proponują, aby 

wystosować protest z podpisami.  

Pan Mieczysław Gawełek-przekazał informację o spotkaniu z Ministrem Sawickim, że będzie 

prowadzona inspekcja  pn. „ od pala do stołu” dodał, że prowadził rozmowy z  Ministrem, jednak nic 

do niego nie dociera oprócz  połączenia inspekcji. 

Pani Bernadeta Biała- „Nie mówi się co zrobić z małymi gospodarstwami rolnymi, którzy z tego żyją. 

Rolnicy proszą o spotkanie z lekarzem weterynarii. Zorganizować spotkanie z posłami, aby 

wytłumaczyli  się z tego co robią i kogo popierają.” 

Pan Przewodniczący Rady- zwrócił uwagę, że na spotkaniu z posłami przed wyborami w Masanowie 

było bardzo mało mieszkańców. Może zorganizować konferencję dla rolników i przedsiębiorców na 

której będzie się rozmawiać na temat rozwoju  gminy.  

Pan Jerzy Kasprzak-poruszył  sprawę  związaną z odpłatnością za usługi weterynaryjne. Są okrągłe 

stawki  50,100,150 zł.  „Wymagają od rolników, a nie wymagają od służb rolniczych.  Moim zdaniem  

jest to monopol.” 

 Pan Mieczysław Gawełek- powinniśmy wystosować pismo do Ministerstwa Rolnictwa- aby były  

prowadzone apteki weterynaryjne. 
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Pan Henryk Jędroszka- „Są propozycję, aby połączyć Agencję Rynku Rolnego z Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystąpił z propozycją ,aby na sesję poprosić kierownika  

AR i MR  w celu wyjaśnienia na jakiej podstawie obcinają rolnikom  dopłaty  oraz odnośnie 

odszkodowań z tytułu wymarznięcia oziminy.  

Pan  Przewodniczący Rady- „Moim zdaniem, to powinno być spotkanie otwarte, dla wszystkich 

zainteresowanych osób.”  

Pan Stanisław Płomiński- poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Wysocku, podczas którego 

była poruszana sprawa związana z wzywaniem rolników do Agencji do Poznania, a można było 

załatwić sprawę w Agencji w Przygodzicach.  

Pan Przewodniczący Rady- Zwrócił uwagę, że podczas organizowanej  konferencji musi być czas na 

rozmowę merytoryczną i na spotkanie kurtuazyjne , należą oddzielić jedno od drugiego. 

Pni Bernadeta Biała- Zwróciła się z prośbą o przygotowanie spotkania  z rolnikami  w terminie do 

końca kwietnia : 

- przygotować tematy, 

- kogo chcemy zaprosić, 

- osoby odpowiedzialne, 

- wszystkich posłów z naszego terenu, 

- przedstawicieli z KRUS-u, 

- lekarzy weterynarii. 

Pan Przewodniczący Rady- Czy nie można byłoby  zorganizować  spotkania na początku  czerwca br.                       

z uwagi na to ,że jest planowane spotkanie w naszej gminie w tym  terminie.” 

Pan Wójt- Stwierdził ,że na początku lat 90-tych były kontakty z władzą, z teraz nie ma . 

Pani Bernadeta Biała- wyraziła opinię ,że  na niektórych spotkaniach są  obecne  osoby z władz,                        

a najczęściej przed wyborami. 

 Ad. 7 ) Z uwagi na wyczerpanie  porządku  posiedzenia  o  godz. 12: 36 zakończono posiedzenie  

Komisji Rolnictwa , Rozwoju Gospodarczego  i Infrastruktury. 

   

                      Protokołowała:                                                              Przewodniczący Komisji  
                                                                                                                Rolnictwa, Rozwoju  
                                                                                                        Gospodarczego i Infrastruktury: 
 
                    Joanna Glapiak                                                                      Henryk Jędroszka  
 


