OR-II.0012.3.5.2012
Protokół Nr 5/2012
posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego
z dnia 22 maja 2012 roku

Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji po stwierdzeniu quorum o godz. 12 00 otworzył
posiedzenie Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu
Słupskiego. Przywitał radnych, a w imieniu Komisji gości i pracowników Starostwa.
(listy obecności radnych i gości zaproszonych stanowią zał. nr 1 i 2 do protokołu)
Ad.1.
Przyjęcie porządku posiedzenia
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że proponowany porządek
posiedzenia (zał. nr 3 do protokołu) radni otrzymali w zaproszeniach.
Zapytał, czy są inne uwagi. Oddał głos radnemu Pawłowi Gonerze.
Radny Paweł Gonera – zaproponował zamianę pkt. 4 z pkt. 5.
Komisja wyraziła zgodę.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji - odczytał proponowany porządek posiedzenia
po zmianach.
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja o inwestycjach w melioracjach podstawowych.
4. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie
Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”.
5. Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z realizacji budżetu powiatu słupskiego za 2011 rok.
6. Sprawy różne.
Porządek posiedzenia poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania, stwierdził, że został
on przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że protokół był do wglądu
w p. 205. Zapytał, czy są uwagi, uwag nie było. Protokół poddał pod głosowanie. W wyniku
głosowania, stwierdził, że został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 2.
Informacja o inwestycjach w melioracjach podstawowych
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – przypomniał, że „Informację” radni otrzymali
wcześniej do zapoznania się. Poprosił panią Beatę Bernas Kierownik Zarządu Melioracji
I Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku Terenowego Oddziału w Słupsku
o wprowadzenie do dyskusji.
Pani Beata Bernas Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku Terenowego Oddziału w Słupsku - poinformowała, że Terenowy
Oddział w Słupsku otrzymał na roboty utrzymaniowe około 900 tys. zł, a na utrzymanie pomp
i robót konserwacyjnych kwotę 6.780 zł, które zapewnia Marszałek Województwa. Dodała,
że otrzymali potwierdzenie o wysokości otrzymanych środków finansowych. Wspomniała,
że pierwotnie zostały przydzielone im bardzo niskie środki, w związku z tym wystąpili poprzez
Wojewodę o uruchomienie środków z rezerwy Ministra Rolnictwa. Rezerwa została uruchomiona,
a środki przekazano na konto Urzędu Województwa. Nadmieniła, że w roku bieżącym planują
konserwację wałów przeciwpowodziowych, na kwotę 300 tys. zł. Również planują przeprowadzić
bieżącą konserwację cieków przepływających przez główne miejscowości (okoszenia dna, skarp,
by ułatwić spływ wody) oraz kilka gruntownych konserwacji (załatanie większych dziur
i przekonserwowanie dwóch rzek) Dodała, że nie wie jak dokładnie zostaną rozdzielone środki,
wiadomo będzie dopiero po pierwszym przetargu ile zostanie pieniędzy i co z tego będzie można
zrobić.
Radny Paweł Gonera – ponieważ nakłady są niskie w stosunku do potrzeb i taka sytuacja
powtarza się, w związku z tym zapytał, czy w końcu nie zagrozi to niebezpieczeństwu.
Pani Beata Bernas Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku Terenowego Oddziału w Słupsku - wyjaśniła, aby tak się nie stało,
wystąpili o ochronę przeciwpowodziową, bo inne sprawy są jakby mniej ważne. Udało się
wprowadzić do inwestycji pierwszy odcinek wałów. Myśli, że w tym roku jak otrzymają
pozwolenie na budowę, rozpoczną od Rowów do Retowa (17 km), których koszt o najtańszej
technologii będzie wynosił ponad 20 mln zł. Poinformowała, że wały na terenie powiatu
są niewidoczne, natomiast ich przebudowa jest tak samo droga jak Wał Wiślany, ponieważ teren
oparty w większości jest na torfach, co powoduje zły dojazd. Zastanawiali się, czy w ogóle ująć
to w inwestycjach. Odnosząc się do pierwszej części osłony przeciwpowodziowej od Rowów
do Retowa wzdłuż jeziora Gardna. Nadmieniła, że była robiona dokumentacja dwustopniowo.
Zastanawiali się, czy jest sens takie prace przeprowadzać i okazało się, że jest. Jednak uważa,
że samorządy, czy zainteresowani mieszkańcy powinny w tym przedsięwzięciu partycypować.
Dodała, że ustawa Prawo wodne osłonę przeciwpowodziową scedowała na Marszałka. Marszałek
otrzymuje tylko urządzenia melioracji wodnych podstawowych. Oni zakładając założenia i stosując
do projektu przebudowy tej osłony mogli wybudować wały, które służą ochronie gruntów rolnych.
Natomiast nikt nie ma przepisanej osłony zainwestowanych terenów.
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Radny Paweł Gonera – zauważył, że melioracje szczegółowe mimo wielkich nakładów nie są
w ogóle robione. Zapytał, czy nie można przymusić administracyjnie.
Pani Eugenia Bereszyńska Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa – odpowiedziała,
że o przymuszeniu nie ma w tym przypadku żadnej mowy. Dodała, że obecnie prowadzonych jest
bardzo dużo postępowań z art. 75 Prawo wodne. Dodała, że wydając decyzje zobowiązują
właścicieli do utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
Radny Paweł Gonera - uważa, że rezerwa powinna być jak najszybciej uruchomiona, żeby
zapewnić pewne ceny żywności. Pomimo wsparcia jakie otrzymują rolnicy (dzierżawcy)
Radny Zdzisław Kołodziejski – stwierdził, że jest to problem wśród dziesięciu pseudo rolników,
którzy biorą dopłaty za rolnictwo ekologiczne, za użytki ekologiczne, którzy mają problem
z korzystania z łąk, ponieważ są one mokre, zalewane.
Radny Paweł Gonera – zgłosił problem rolników, którzy sugerują, problem z oczyszczeniem rowu
wodnego na terenie Parku, który nie wyraża zgodę na tę czynność – czy jest to prawda.
Pani Beata Bernas Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku Terenowego Oddziału w Słupsku – odnośnie urządzeń melioracji
podstawowych, powiedziała, że co roku występują do gmin o składanie wniosków w tym celu.
Na każde zgłoszenie, jakie wpłynie, stosowna gmina otrzymuje odpowiedź. Odnośnie terenu jezior
i poziomu wód w jeziorach Gardno i Łebsko, potwierdziła, że tafla wód jest wyżej niż tereny
sąsiednie, a do takiego stanu między innymi doprowadziło niefachowe użytkowanie łąk torfowych.
Radny Zdzisław Kołodziejski – podzielił się decyzją RZGW w sprawie protestu usunięcia
przewrotów na rzece Słupi. Zdaniem radnego jest absurdem, by mieli prawo zablokować główne
oczyszczenie nurtu tej rzeki. Przypomniał, jak w ubiegłym roku korzystający z niej kajakarze
przewracali się przez te wywroty. Uważa, że organizacje takie jak PZPN, PZŁ i PZW są nie do
ruszenia.
Pani Beata Bernas Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku Terenowego Oddziału w Słupsku – uważa, że przewrócone drzewa,
gałęzie, również odpady, tamujące przepływ należy usuwać. Dodała, że rzeka była oczyszczana
od Ustki ale od pewnego momentu zaczął się krzyk. Jeżeli zaczyna się nagonka medialne,
to wszystko jest wyłączane. Tym bardziej status Słupi jest tak dziwny, że jest potencjalna
„Natura 2000”, gdzie są chronione różne siedliska. Gdyby była oficjalna, byłoby prościej,
bo oficjalna, wiadomo dlaczego jest chronione, ze względu na co i jakie są zasady zachowania.
Myśli, że można byłoby ten temat naświetlić z innej strony, ponieważ obecnie niszczenie przyrody
przedstawiane jest jednostronnie.
Radny Paweł Gonera – zapytał o sytuację bobrów.
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Pani Beata Bernas Kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa
Pomorskiego w Gdańsku Terenowego Oddziału w Słupsku – odpowiedziała, że zapobiegają tej
sytuacji.
(informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu)
Ad. 4.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Bytów na realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 2009-2015”
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił pani Urszuli Falbie naczelnik
Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji –
Pani Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – powiedziała,
że dotacja dla gminy Bytów na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi na lata 20092015” przyznawana jest przez powiat od 2009 roku. W strategii tej mogą sięgać po środki
programów rozwoju obszarów wiejskich, w ramach tzw. „Małych Projektów” Dodała, że na dzień
dzisiejszy w ramach tych środków w realizacji są dwa projekty – jeden zrealizowany w 2010 roku
przy dofinansowaniu 24 tys. zł, a na 2012 rok powiat zaplanował nową realizację projektu promocji
środowiska kulturowego, przy dofinansowaniu 20 tys. zł, z tym, że obecnie czekają na podpisanie
umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Radny Paweł Gonera – zwrócił uwagę na umowę, w której nie zapisano daty zawarcia.
Pani Urszula Falba Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu i Inwestycji – wyjaśniła, że jest
to projekt umowy i po podjęciu uchwały, będzie wpisana data.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – projekt uchwały poddał pod głosowanie.
W wyniku głosowania stwierdził, że został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
(projekt uchwały stanowi zał. nr 5 do protokołu)
Ad. 5.
Wyrażenie opinii o sprawozdaniu z realizacji budżetu powiatu słupskiego za 2011 rok.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – głosu udzielił pani Jadwidze Janickiej Skarbnik
Powiatu.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – poinformowała, że skład orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Słupskiego za 2011 rok. Przypomniała, że radni otrzymali „Sprawozdanie” do zapoznania się
w terminie ustawowym, w związku z tym przedstawiła wykonanie dochodów i wydatków za 2011
rok. Wskaźnik wykonania dochodów wynosił 100,2% na plan 86 489 381 zł wykonano w kwocie
86 645 918,50, zaś dochody bieżące wykonano 100,2%, a dochody majątkowe w wysokości
100,4%. Wykonanie wydatków w 2011 roku – 85 122,863,46 tj. 98,4%, wydatki bieżące –
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68 642 174,33 tj. 98,60%, wydatki majątkowe – 16 480 689,13 tj. 97,56%, nadwyżka w kwocie
1523 055,04, przychody i rozchody wykonano w 100%. Zwróciła uwagę na nadwyżkę operacyjną
(różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) – planowane wykonanie w kwocie
4 607 794,37 zł, zostało wykonane w 100%. Dodała, że jest to korzystna sytuacja ponieważ
pozwala na poprawę wskaźników i finansowanie zadań inwestycyjnych oraz spłatę kredytów.
Dla porównania wskazała na nadwyżkę budżetową w 2010 roku, która wynosiła 688 835 zł, czyli
jest kilkakrotnie wyższa do wykonania roku 2011, ale taka była planowana, na przeznaczenie
realizacji między innymi zadań inwestycyjnych i spłatę odsetek.
Radny Paweł Gonera – zauważył, że należy dodać wydatki majątkowe i obsługę kredytu. Ponadto
zapytał, czy zobowiązania (str. 132) starostwa powiatowego dotyczą „13”
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu- odpowiedziała, że tak „13” i jej pochodne.
Radny Paweł Gonera – zaskoczyła radnego ta kwota, bo w planie było 1/6 budżetu powiatu,
a powinna być 1/12. Zauważył, że zakup usług i towarów wynosi 70 tys. zł, w związku z tym
zapytał, czy kwota ta znalazła się w tegorocznym budżecie jako dług.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że tak.
Radny Paweł Gonera – powiedział, że RIO ocenia wykonanie budżetu liczbami.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu - odpowiedziała, że RIO oceniając wykonanie budżetu,
bierze pod uwagę realizację, oraz wszystkie wskaźniki i czy jest wykonanie zgodne z uchwałą
budżetową.
Radny Paweł Gonera – zapytał o dochody majątkowe, dochody ze zbycia umorzenie udziałów
z „Akcji Rybnej”- miało być 5 mln zł , a jest 4 300, zapytał, gdzie będzie 700 tys. zł.
Co było przyczyną zmniejszenia wpływów z tytułów wynagrodzenia z umorzenia udziałów „Aukcji
Rybnej.”
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że dochody są zaplanowane aneksem
do umowy do 31 grudnia tegorocznego budżetu.
Radny Paweł Gonera – uważa, że wykonanie budżetu nie jest w 100%. Zapytał o refundację drogi
Reblino – Wrząca.
Pani Jadwiga Janicka Skarbnik Powiatu – odpowiedziała, że powiat otrzymał mniej środków,
a są to zadania unijne.
Radny Paweł Gonera - co było przyczyną zmniejszenia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
do realizacji zadania związanego z przebudową drogi Reblino-Wrząca (o kwotę 684467 zł.),jakie
środki niekwalifikowane i dlaczego.
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Radny Zdzisław Kołodziejski – zapytał, jaki jest sens utrzymywania „Aukcji Rybnej”
w przypadku braku funkcjonowania, nierealizowania żadnych zadań, co ma wpływ na koszty.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – odpowiedział, że z ostatnich informacji wynika,
że zainteresowanie tą spółką powróciło.
Radny Zdzisław Kołodziejski – uważa, że dla niego nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ
będzie trzeba spółkę dokapitalizować. Wycena majątku spółki jest ogromnie przewartościowana.
Uważa, że należy jak najszybciej ją zlikwidować.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 roku
poddał pod głosowanie. W wyniku głosowania głosami „za” – 6 „przeciw” – 1 „wstrzymał sie” –
1 radny, stwierdził, że Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie.
(Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do protokołu)
Ad. 6. Sprawy różne
Radny Zdzisław Kołodziejski – podał do wiadomości rolnikom, bądź tym którzy reprezentują ich.
Był na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i z Euro parlamentarzystami spotkanie było na temat
wspólna polityka rolna od 2014 - 2020 roku. Wiadomości są częściowo pocieszające ponieważ
będzie zwyżka 2,5%, czyli poziom inflacji będzie na tym samym poziomie, czyli dopłaty
bezpośrednie będą na tym samym poziomie, natomiast dopłaty strukturalne dla samorządów, gmin,
powiatów będą wyższe. Powiedział, że częścią negatywną jest to, iż wyrównania dotacji dopłat
z krajami Unii Europejskiej nie będzie, dlatego, że głównymi oponentami są przede wszystkim
Niemcy i Francuzi. Decyzja ta uzasadniana jest tym, że dopłaty w poszczególnych Landach
w Niemczech i we Francji w departamentach są różne, w związku z tym, że nie doszło
do porozumienia, żeby wyrównać dopłaty na obszarze państwa, tym bardziej nie ma mowy, żeby
stało się tak na zewnątrz. Tym bardziej, że ci co nas wspierali – kraje nadbałtyckie (Estonia, Litwa,
Łotwa) dostali wyrównania, (miały 1/5 dopłat naszych i dostaną wyrównanie do Polski), pod
warunkiem, że będą popierać Niemcy i Francję. Poinformował, że Minister Rolnictwa bardzo
zabiega o kredyty preferencyjne, by prowizję zmniejszyć z 2% na 1%. Wspomagałoby
to restrukturyzację gospodarstw. Natomiast produkcja wieprzowiny, która nigdy nie miała dopłat
w Unii Europejskiej jest ciągle pod kreską. Dodał, że jest nowy pomysł na produkcję jak cały
zachód produkuje według skali EURO bardzo wysokiej klasy jakości, żeby przejść na to co
preferują kraje takie jak Korea i inne, gdzie tucznik powinien mieć 120 – 130 kg. W Polsce tylko
należy to wprowadzić. Przypomniał, że kto się na tym dobrze zna, to wie, że większość witamin
rozpuszczanych jest w tłuszczach. Być może, że uda się to wprowadzić. Najgorsze jest to,
że Minister Finansów nie dogaduje się z Ministrem Rolnictwa w sprawie podatku dochodowego,
który zastąpi podatek rolny. Minister Finansów uważa, że dochody rolników dopłaty wartości
bezpośredniej będą traktowane jako przychody w gospodarstwie rolnym i będą opodatkowane.
Minister Rolnictwa nie zgodził się i zostały na ten temat przerwane rozmowy. Dodał, że dla Polski
na infrastrukturę przypadłoby o 8 miliardów EURO więcej.
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Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – poinformował radnych, że w związku
z wątpliwościami radnych kiedy obejmował przewodnictwo tej komisji, postanowił uzupełnić
swoje kwalifikacje podejmując studia Marynarki Wojennej w zakresie zarządzania kryzysowego.
Ukończył je o czym świadczy dokument, który pokazał radnym.
Radny Paweł Gonera – zapytał o remont drogi w Główczycach, czy prawidłowym jest najpierw
załatać dziury. Poprosił o usunięcie zakrzaczeń Podole Wielkie – Pobłocie.
Pan Andrzej Bury Wicestarosta – wyjaśnił, żeby nie powiększać kosztów remontu i żeby było
zgodne z kosztorysem inwestorskim, postanowili załatać te dziury. Odnośnie zakrzaczeń będzie
interweniować.
Pan Marcin Białas przewodniczący Komisji – po wyczerpaniu materiału, zamknął posiedzenie
Komisji.
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