
PROTOKÓŁ
z posiedzenia 9/15

Komisji Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi
Sejmiku Województwa Opolskiego

w dniu 23 czerwca 2015r.

Rozpoczęcie – godz. 805

Lista obecności członków komisji i zaproszonych gości w załączeniu.
Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. 

Obrady  prowadził  KAZIMIERZ  PYZIAK  –  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,
Środowiska i Rozwoju Wsi.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela  Sejmiku

Województwa Opolskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie wykonania „Planu

Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”.
3. Sprawy różne.

*  *  *

K.PYZIAK ,  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  przywitał
członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad. 
Następnie  Przewodniczący  Komisji  poprosił  członków  Komisji,  aby  zgłosili  ewentualne
dodatkowe  sprawy,  które  wymagają  omówienia  na  posiedzeniu,  a  które  nie  zostały
uwzględnione w porządku obrad, pod rygorem ich późniejszego nieuwzględnienia.
Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

*  *  *

Ad. 1.
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  przedstawiciela  Sejmiku
Województwa Opolskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego.

K.PYZIAK  –  omówił  przedmiotowy  projekt  uchwały  –  w  załączeniu  VIII  sesji  Sejmiku
Województwa Opolskiego.
Czy  są  pytania?  -  nie  było.  Kto  jest  za  pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego  projektu
uchwały?

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁO ŚNIE „ZA”

 ***WNIOSEK***  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie
wyznaczenia  przedstawiciela  Sejmiku  Województwa  Opolskiego  do  Rady  Społecznej
Doradztwa Rolniczego.
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Ad. 2. 
Zaopiniowanie  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  wykonania  „Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”.

D.PIESZCZEMINKO (kierownik  Referatu  Gospodarki  Odpa dami)  –  omówiła  przedmiotowy
projekt uchwały – w załączeniu VIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. 

K.PYZIAK  – gdzie ta instalacja będzie zlokalizowana?

D.PIESZCZEMINKO  –  instalacja  będzie  zlokalizowana  na  terenie  składowiska  w  Opolu.  Ta
instalacja mechaniczno-bilogicznego przetwarzania składa się z części mechanicznej, która do tej pory
była instalacją do produkcji paliwa alternatywnego, została zmodernizowana tak, aby można ją było
uznać  jako część mechaniczą  instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Natomiast część
biologiczna  to  nowo  wybudowana  instalacja,  spełnia  wszystkie  wymagania  w  zakresie  ochrony
środowiska,  powietrza,  gospodarowania  odpadami,  i  ona  jest  zlokalizowana przy  składowisku  w
Opolu.

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA (z-ca dyrektora Departament u Ochrony Środowiska) – czyli
tak de facto składowisko jest zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Opolu. Część terenu
dzierżawi  dla  Remondis,  a  Remondis  który  wcześniej  miał  tylko  część  mechaniczną  wybudował
kolejną instalację co pozwoliło na ujęcie w uchwale.

K.PYZIAK  – na czym polega to mechaniczno-biologiczne przetwarzanie?

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA  –  proces  technologiczny  polega  na  ty,  że  przywożone  są
zmieszane odpady komunalne czyli to co wysypujemy do naszych kubłów. Są deponowane w jednym
miejscu,  a  następnie  idą  linią  technologiczną  składającą  się  z  taśmociągów gdzie są  sortowane i
oddzielane są części, których się nie nadają do przetworzenia, są przesiewane przez sito, a następnie
kolejnym taśmociągiem są  przemieszczane do boksów, które wyglądają  jak duże garaże z bramą
wjazdową. Są wrzucane, ponieważ  zawierają części organiczne zamykana jest brama, są zraszane  od
góry żeby była odpowiednia wilgotność, i następuje tzw. proces mineralizacji czyli bakterie zaczynają
rozkładać materię organiczną redukując tym samym ilość odpadów. Także po przetworzeniu kiedy już
osiągną stopień mineralizacji czyli zmniejszy się objętość, to takie odpady są następnie przesiewane, i
jeśli nie spełniają wymogów to są ponownie zawracane i rozpoczyna się jeszcze raz taka mineralizacja
lub są przewożone na składowisko – tym samym zmniejsza nam się ilość odpadów składowanych na
składowiskach.

D.PIESZCZEMINO  –  i  spełniane  są  wymogi  UE  w  tym  zakresie  czyli  redukcja  odpadów
biodegradowalnych.

R.DONITZA (Wiceprzewodniczący Komisji) – ten stabilizat potem gdzie idzie?

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA – na składowisko. Z tych informacji, które mam od Remondisu,
w przyszłości będzie się starał by uzyskać certyfikat nawozowy na ten stabilizat, a wtedy on będzie
mógł być wykorzystywane do innych celów zamiast być składowany. Ale to są badania dosyć długie i
kosztowne, a w związku z tym w pierwszej kolejności postanowili oddać do użytku tą instalację i
rozpocząć mineralizację, żeby zmniejszać. To jest zmniejszenie ok. 30-40% objętości. Wydzielane z
kolei  części  plastikowe  są  drobnione  i  wykorzystywane  jako  paliwo  alternatywne.  Także  część
organiczna  idzie  na  składowisko  tak  de  facto  na  razie,  a  części  palne  są  wykorzystywane  do
przygotowania paliwa.

K.PYZIAK – kolejna rzecz dobra dla województwa. Województwo nie ma żadnych udziałów w tej
firmie?

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA  – nie, to jest niezależna spółka prawa handlowego.
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A.SAŁACKI (członek Komisji)  – czy są inne firmy na terenie województwa opolskiego zajmujące
się  sprawą śmieci.

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA  –  oczywiście  że  tak.  W  regionie  północnym  zajmuje  się
Ekoregion  z  siedzibą  w  Bełchatowie  i  taką  instalację  regionalną  do  mechaniczno-biologicznego
przetwarzania  już  oddał  co  ma  odzwierciedlenie  w  obecnie  obowiązującej  uchwale   w  sprawie
wykonania PGO. W Domaszkowicach Ekom ma taką  instalację i  to są niezależne spółki. Oraz w
Kędzierzynie-Koźlu.

A.SAŁACKI – Remondis jest w Kędzierzynie-Koźlu?

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA  - nie. W Kędzierzynie-Koźlu jest spółka Czysty Region, i to jest
czwarta spółka. Czyli to są 4 różne spółki.

D.PIESZCZEMINKO  - jest jeszcze Naprzód w Dzierżysławiu spółka z o.o.

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA  – z siedzibą w Rydułtowach.

K.PYZIAK  –  czy  są  jeszcze  pytania?  -  nie  było.  Kto  jest  za  pozytywnym  zaopiniowaniem
przedmiotowej uchwały?

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁO ŚNIE „ZA”

K.PYZIAK  – czy Panie były osobiście na tych instalacjach?

M.JUSZCZYSZYN-PIECZONKA  –  ja  byłam we wszystkich  instalacjach.  Wydając  pozwolenie
zintegrowane,  którego  te  instalacje  wymagają,  praktykujemy  by  przed  wydaniem  pozwolenia
sprawdzić te instalacje co znajduje się w terenie, jak to wygląda itd.

D.PIESZCZEMINKO  –  tu  taka  propozycja  dla  Komisji  –  może  po prostu   zorganizować  takie
spotkanie, żeby pokazać jak taka instalacja pracuje.

A.SZYMAŃSKI (członek Komisji)  – ja zapytam na sesji – o ile wzrosła na Opolszczyźnie – bo
wczoraj czytałem artykuł dotyczący tego, że  po cudownej  ustawie liczba nielegalnych śmietnisk na
terenie Polski wzrosła o 60%. I chciałem zapytać ile ta cudowna ustawa pomogła Opolszczyźnie, ale
to już na sesji.

A.KONOPKA (członek Komisji/  Wicemarszałek Województwa) – ja dzisiaj  rano wystawiałem
zebrane, śmieci wyselekcjonowane. Poprzednim razem Pan też zbierał i jeszcze zwrócił mi uwagę, że
muszę  zawiązać  worki,  żeby  się  nie  mieszało.  Teraz  rzeczywiście  jako  mieszkaniec  nie  widzę
wysypanych śmieci po rowach czy w lesie itd. to co było kiedyś nagminne. 

A.SZYMAŃSKI  – ja mam jedno zdanie bo tak samo u mnie zbierają  bo taki  wieśniak jestem i
mieszkam w Czarnowąsach – płaciłem 24zł a płacę 48zł. Płacę 100% więcej, a różnicy nie widzę. Tak
samo segregowane, z tej samej wioski.

R.KUCHCZY ŃSKI (członek Komisji) – koszty transportu.

A.SZYMAŃSKI  – jasne.

K.PYZIAK  – i administracji. Czy są pytania? - nie było. 

***WNIOSEK***  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  zmieniającej
uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego
na lata 2012-2017”.
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Ad. 3.
Sprawy różne.

K.PYZIAK  – w sprawach różnych chciałbym podkreślić tą rewitalizację jezior turawskich – jednak
nasz akces był i udział Województwa pozwolił na to, że ta Turawa się odbudowuje. RZGW już też
jakoś stanął na wysokości zadania i może to Jezioro Duże będzie oczyszczone w przyszłości.
Ale proszę spytać Marszałka jak to PDO może już jest załatwione.

A.SAŁACKI  – Panie Marszałku jak tam może to PDO jest załatwione?

A.KONOPKA  – to niesie  za sobą  określone konsekwencje w budżecie i  jeżeli  będzie dokonana
zmiana budżetu tj. zwiększona rezerwa, to wtedy jedynym źródłem z którego można otrzymać  na
dzień dzisiejszy, to z rezerwy.

A.SAŁACKI  – to kiedy będzie wiadomo ostatecznie, bo czas leci, żeby kolega K.Pyziak mógł się
przygotować.

L.FORNAL (członek Komisji)  – jest przygotowany.

K.PYZIAK  – temat był procedowany. Nie zapadły żadne decyzje?

A.KONOPKA  – nie zapadły konkretne decyzje w sensie takim. Wiedzą Państwo na czym polega
zmiana budżetu – musi zostać zwiększony budżet o 5mln. 1,5mln na urząd marszałkowski, na koszty
itd. i zostaje 2mln z ogonkiem na rezerwę celową. Ta rezerwa celowa na dzień dzisiejszy jest nie
uszczknięta i trzeba się zastanowić w jaki sposób to wykorzystać.

K.PYZIAK  – ale uchwalamy na sesji zmianę budżetu.

A.SAŁACKI – czy do sesji sierpniowej będzie już wiadomo?

A.KONOPKA  – tak.

K.PYZIAK  – liczymy na to. 10.IX zapraszam członków Komisji na 5-te Ogólnopolskie Dni Pola Soi.

*  *  *

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył  dyskusję, podziękował członkom Komisji i przybyłym
gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

*  *  *

Zakończenie – godz. 825

Czas trwania posiedzenia – 20 minut

              Przewodniczący Komisji
                 Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

    KAZIMIERZ PYZIAK
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