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Protokół Nr XXV/12  

z XXV nadzwyczajnej sesji 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z 27 sierpnia 2012 r. 

 

 

XXV nadzwyczajna Sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego odbyła się 

27 sierpnia 2012r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Poznaniu. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

 

 Obrady otworzył Lech Dymarski Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego. Przewodniczący SWW stwierdził quorum na sali. Ustawowy skład Sejmiku 

stanowi 39 radnych. W obradach XXV nadzwyczajnej Sesji SWW wzięło udział 33 radnych, 

według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 W posiedzeniu uczestniczyli także członkowie Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego oraz zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu). 

 

 

 

PORZĄDEK OBRAD  

XXV NADZWYCZAJNEJ SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO  

27 sierpnia  2012 r. godz.1200/.   

 

1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum. 

2. Wybór sekretarzy obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2012-2017. /druk nr 1 / 



 

 
 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 

wielkopolskiego na lata 2012-2017. /druk nr 2 / 

5.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 2. Wybór sekretarzy obrad. 

 

 Sekretarzami obrad zostali jednogłośnie wybrani: radny Marcin Porzucek i radny 

Maciej Dąbrowski. 

 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. /druk nr 1 /  

 

 Głos zabrał pan Jarosław Zarzycki, reprezentujący firmę Arcadis sp. z o.o., która na 

zlecenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego przygotowała projekt Planu gospodarki 

odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. W pierwszej kolejności przypomniał on 

podstawy prawne dla tegoż dokumentu oraz jego zakresy. Pierwszy zakres jest zgodny 

z poprzednim system gospodarki odpadami, drugi wprowadza zmiany i stanowi prawo 

miejscowe. Następnie przedstawił podstawowe definicje oraz główne i szczegółowe cele 

programu. Ponadto, na mapie zaprezentował rozmieszczenie instalacji do odzysku 

i unieszkodliwienia odpadów – już funkcjonujące oraz  planowane. Następnie 

p. Zarzycki przedstawił harmonogram prac nad planem – 26 czerwca 2012r. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego przyjął ostatecznie projekt planu, a 13 sierpnia br. 

Ministerstwo Środowiska przekazało pozytywną opinię dotyczącą dokumentu.  

 

 Następnie głos zabrał Tomasz Bugajski, Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, dziękując pracownikom Departamentu Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz firmie Arcadis za przygotowanie 

planu. Przypomniał, iż Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UMWW 

obradująca przed Sesją SWW jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan. 

 

 W dalszej kolejności radny Waldemar Witkowski , zasugerował, iż być może 

pracownicy Departamentu Środowiska UMWW byliby wstanie sami opracować niniejszy 



 

 
 

plan, bez konieczności generowania kosztów związanych ze zleceniem tego działania firmie 

zewnętrznej. Ponadto koszt takiego zlecenia powinien również zostać przedstawiony. Radny 

przypomniał, iż na postawie ustawy o utrzymaniu czystości, sposób naliczania opłat przybrał 

formę podatku, a jego wysokość uzależniona będzie od powierzchni nieruchomości oraz 

liczby mieszkańców danej nieruchomości. Dodatkowo pozostawił pod rozwagę kwestię 

mobilizacji społeczeństwa do segregacji śmieci oraz organizację wywozu śmieci dla 

obszarów mniejszych niż 150 tys. mieszkańców. W opinii radnego należałoby zastanowić się, 

czy skuteczniejsze i bardziej efektywne nie byłoby budowanie lokalnych instalacji do 

unieszkodliwiania odpadów. W związku z powyższym wątpliwościami oraz faktem pilnego 

trybu przyjęcia dokumentu, radny zaproponował aby ponownie rozważyć niektóre zapisy 

planu gospodarki odpadami biorąc pod uwagę opinie Ministerstwa. 

 

 W odpowiedzi Tomasz Bugajski zaznaczył, iż opinie Ministerstwa, które dla 15 

pozostałych województw były zbliżone, zostały ujęte w przedstawionym planie. Podkreślił 

także, że konieczność samodzielnego przygotowania planu przez Departament Środowiska 

spowodowałaby zaniechanie wszystkich pozostałych obowiązków jednostki. W związku 

z tym racjonalnym wyjściem było zlecenie tych prac, w drodze konkursu, firmie zewnętrznej.  

 

 Następnie zabrał głos radny Zbigniew Ajchler  przedstawiając kwestie, których nie 

ujęto w dokumencie, a które w jego opinii są istotne. Po pierwsze,, zasugerował, iż należałoby 

przedstawić terminy oraz warunki powstania instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów z wykorzystaniem technologii zapewniających produkcję ciepła oraz energii. Po 

drugie, poruszył kwestię zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie 

kompletnych i racjonalnych metod gospodarowania odpadami. W związku z tym zwrócił się 

z zapytaniem, czy w planie przewiduje się możliwość wykorzystania norek do „utylizacji” 

produktów odpadowych przemysłu mięsnego. Jeżeli tak, to w jakich formach i przy udziale 

jakich środków? Według danych przedstawionych przez Radnego, norka (których w Polsce 

„produkuje” się ok. 4-45, mln sztuk ) utylizuje podczas procesu produkcyjnego ponad 50kg 

odpadów przeznaczonych na utylizację. Radny przypomniał także, iż Wielkopolska jest 

największym importerem trzody chlewnej w Polsce, a w związku z tym Polski Związek 

Zwierząt Futerkowych chciał zaproponować gospodarstwom powyższą alternatywę – 

zwiększyłoby to dochody gospodarstw oraz doskonaliłoby ochronę środowiska. Takie 

działania pozwoliłoby również zaoszczędzić nakłady finansowe przeznaczone na utylizację – 

przykładem takich działań jest Dania, gdzie „produkuje” się 18 mln sztuk norek.  



 

 
 

 

 W odpowiedzi na kwestię terminu uruchomienia instalacji termicznej, radny Maciej 

Dąbrowski  podał przykład budowy w Koninie, gdzie instalacja ma zostać uruchomiona 

w 2015r.  

 

 Następnie głos zabrał Marek Wożniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Marszałek poruszając zagadnienie nadzwyczajnego przyjmowania uchwały, zaznaczył iż 

opóźnienie wynikało z prac Ministerstwa Środowiska, a zwołanie posiedzenia Komisji przed 

Sesją było tylko i wyłącznie dla wygody radnych przyjeżdżających za Sesję SWW. 

Dodatkowo Marszałek zauważył błąd w treści planu i zgłosił oficjalną korektę – do Tab. 9. 

w pkt. 11 należy dodać gminę Swarzędz.  

  

 Głos z sali zabrał również radny Maciej Wi śniewski, nawiązując do wypowiedzi 

radnego Witkowskiego, pytając o koszt przygotowania planu przez firmę Arcadis.  

 

 Odpowiedzi udzieliła Mariola Górniak , Dyrektor Departamentu Środowiska, 

zaznaczając iż dokładne dane dotyczące kosztów zlecenia zostaną przedstawione 

w najbliższym czasie. Podkreśliła również, że zlecenie było współfinansowane 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Nawiązując do wypowiedzi radnego Witkowskiego, pani Dyrektor zwróciła uwagę, iż punkty 

ujęte w planie są ściśle regulowane przez ustawę, w związku z czym dokument nie może 

poruszać wszystkich kwestii, które radni chcieliby zawrzeć w jego treści. Podobna sytuacja 

odnosi się do sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, gdzie - na podstawie ustawy 

- organem wykonawczym są gminy. Pani Dyrektor odniosła się również do kwestii 

poruszonej przez radnego Ajchlera dotyczącej norek. Zaznaczyła, iż punkt związany ze 

zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa jest bardzo szeroki i dotyczy 

wszystkich rodzajów odpadów, nie tylko komunalnych. Podkreśliła jednak, iż uchwała 

w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego, ale tylko 

w odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

 

 

 



 

 
 

 Radny Zbigniew Ajchler  zaznaczył, że odpowiedź pani Dyrektor nie jest dostatecznie 

wyczerpująca i poprosił o odpowiedź pisemną na zadane wcześniej. 

 

 Następnie głos zabrał radny Karol Kujawa , raz jeszcze pytając o kwotę zawartą na 

umowie z firmą Arcadis.  

 

 Marszałek Marek Woźniak zapowiedział, iż po kontakcie telefonicznym z 

Departamentem Środowiska, podany zostanie koszt umowy.  

 

 Następnie głos zabrał radny Rafał Żelanowski, sugerując iż problem poruszony przez 

radnego Ajchlera dotyczy specyficznej dziedziny odpadów biologicznych, których 

dyskutowany dokument nie dotyczy.  

 

 W odpowiedzi radny Błażej Spychalski zaznaczył, ze plan dotyczy wszystkich 

rodzajów odpadów – zarówno komunalnych, niebezpiecznych jak i pozostałych. Uchwała nie 

zawęża się tylko do odpadów komunalnych, ale dotyczy ich w szczególności. 

 

 Następnie głos zabrała Dyrektor Mariola Górniak . Pani Dyrektor przedstawiła, iż 

umowa z firmą Arcadis sp. z o.o. zawarta została na kwotę 149 tys. 490zł netto. W jej ramach 

firma Arcadis przygotowała Plan gospodarki odpadami wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko oraz Program ochrony środowiska wraz z diagnozą. Pani Dyrektor wytłumaczyła 

również, iż należy oddzielnie traktować obie uchwały – pierwsza z nich dotyczy odpadów 

wszelkiego rodzaju, zaś zawarty w drugiej uchwale system gospodarowania odpadami, 

dotyczy tylko odpadów komunalnych, o czym dokładnie świadczą zapisy ustawy. 

 

 Radny Zbigniew Czerwiński poparł zapytanie radnego Ajchlera, gdyż w jego opinii 

dokładne przedstawienie dozwolonych sposobów utylizacji może znacząco wpływać np. na 

ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.  

 

 Dyrektor Mariola Górniak  raz jeszcze zwróciła uwagę, iż rozwiązania systemowe 

zawarte w dokumencie dotyczą tylko i wyłącznie odpadów komunalnych. Pozostałe zapisy 

cytowane przez radnych dotycząc ogólnych zasad postępowania z konkretną grupą odpadów 

i normowane są przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 przyjęty przez Radę 

Ministrów w grudniu 2010r.  



 

 
 

 

 Radny Marek Sowa zwrócił się z zapytaniem na podstawie jakich kryteriów przetarg 

na wykonanie  Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-

2017 wygrała firma ARKADIS sp. z o.o.  

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 

(z poprawką zgłoszoną przez Marszałka Marka Woźniaka). 

 

Uchwała została uchwalona przy: 

24 głosach – „za” 

7 głosach – „wstrzymujących” 

Uchwała Nr XXV/440/12 stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla 

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. /druk nr 2 / 

 

 Radny Maciej Wi śniewski zwrócił się z pytaniem, w oparciu o jakie dane 

przygotowano prognozę dotyczącą wielkości odpadów. Radny zwrócił uwagę, iż nowa 

ustawa może ograniczyć ilość odpadów segregowanych, gdyż brakuje w niej czynnika 

motywującego. W związku z tym wielkości podane w uchwale mogą być znacznie większe. 

 

 Odpowiedzi udzielił Jarosław Zarzycki z firmy Arcadis. Dane te zostały opracowane 

na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości oraz na podstawie Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami 2014. 

 

 Przewodniczący SWW Lech Dymarski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017. 

 

Uchwała została uchwalona przy: 

25 głosach – „za” 

6 głosach – „wstrzymujących” 

Uchwała Nr XXV/441/12 stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



 

 
 

 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący SWW Lech Dymarski 

zamknął XXV Nadzwyczajną Sesję Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

Protokołowała 

 

Małgorzata Paprzycka 

 


