
1 
 

Protokół Nr 17/2016  
z wyjazdowego posiedzenia Komisji 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,  
Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
do Spytkowa 
w dniu 20.05.2016 r.  
 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński  stwierdzając quorum otworzył 17 
posiedzenie  Komisji  Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej   Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  
a następnie powitał członków komisji oraz przybyłych gości.                       
Załącznik nr 1,2  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie obrad Komisji. Uwag nie 
zgłoszono. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Porządek kształtował się następująco. 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Przedstawienie sytuacji gospodarki odpadami w regionie północno-wschodnim: prezentacja 

– p. Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów 
Komunalnych  Spytkowo. 

4. Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Sejmiku w tym: 
 projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie. 

5. Sprawy różne i wolne wnioski. 
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
7. Zwiedzanie Zakładu. 
8. Zapoznanie się z funkcjonowaniem biogazowni  w Sławkowie k. Kętrzyna. 
9. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
w Karolewie referuje: p. Ryszard Kawczyński, Dyrektor Szkoły. 
10. Zakończenie posiedzenia. 
 
3. Przedstawienie sytuacji gospodarki odpadami w regionie północno-wschodnim.  
 

Pan Paweł Lachowicz, Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych  
Spytkowo multimedialnie przedstawił sytuację gospodarki odpadami  
w regionie północno-wschodnim. Powiedział między innymi, że Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Spytkowie koło Giżycka jest najważniejszym elementem projektu 
„Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich”. Dodał, że 
ZUOK Spytkowo wpisuje się  
w kompleksowy system gospodarki odpadami,  pełni funkcję Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych i funkcjonuje sprawnie od 2 lat. Nadmienił, że region 
północno-wschodni obejmuje 17 gmin zamieszkałych przez 155,3 tys. mieszkańców, co 
stanowi 11% całej populacji województwa. Obszar działania MZM-GO obejmuje powiaty: 
giżycki, węgorzewski, piski, gołdapski, kętrzyński. Podkreślił, że w ciągu roku obszar ten 
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odwiedza około 120.000 turystów. Funkcjonujące zgodnie z Wojewódzkim Planem 
Gospodarki Odpadami na lata 2011-2016 Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych spełniające ustawowe wymogi RIPOK oraz najlepsze dostępne techniki w 
gospodarce odpadami (BAT) RIPOK-I zostały sfinansowane środkami publicznymi w 
wysokości około 513 mln zł  
i dofinansowane środkami  UE w wysokości 277 mln zł. Załącznik nr 3 
  
Pan Wojciech Ogłuszka Przewodniczący Mazurskiego Związku Międzygminnego –
Gospodarka Odpadami powiedział między innymi, iż jest mieszkańcem gminy Reszel 
podobnie  jak Pan Kawczyński. Powiedział, iż w większości przypadków zgadza się  
z Panem Lachowiczem, ale tutaj gmina Bisztynek,  Reszel i Barciany jak gdyby były 
przypisane do tej drugiej instalacji, która znajduje się w Sękitach w gminie Bisztynek. Był to 
RIPOK i do dzisiaj jest to RIPOK ,co zawsze podkreślają właściciele. Dodał, że obecnie na 
terenie regionu północno-wschodniego funkcjonują ponieważ nie ma jeszcze nowego planu 
gospodarki odpadami dwie instalacje, które mają status RIPOKU. Stwierdził, że prawdą jest, 
że w Sękitach są problemy i jest duże prawdopodobieństwo, że ta instalacja będzie miała 
kłopot  z utrzymaniem statusu natomiast nie koniecznie Reszel i Bisztynek, które jak 
zgłaszały akces do Mazurskiego Związku. Miasto i Gmina Kętrzyn to wspólnie z nimi były 
opracowywane plany i w którymś momencie Kętrzyn się wycofał.  Dlaczego tak mocno 
zależało im na utrzymaniu status quo - jest prosta przyczyna. Powiedział, że oprócz tego, że 
instalacja w Spytkowie ma obsługiwać, co najmniej 120 tys. mieszkańców jest również drugi 
warunek, który mówi, że region nie może liczyć mniej niż 150 tys. mieszkańców a region 
gdyby została wycofana gmina Bisztynek liczyłby 149.220 tys. mieszkańców. Stwierdził, że 
bez Gminy Bisztynek nie są regionem. Nie spełniają tego warunku, dzięki działaniom i 
kolegom z innych regionów udało się ten status quo zachować. Powiedział, że sytuacja 
wygląda tak, Mazurski Związek, to jest 12 gmin i Związek Kętrzyński, to są pozostałe gminy, 
które wspólnie opracowują swoją strategię. Cały czas szukają wspólnych rozwiązań, a 
docelową drogą rozwiązania problemów z czego zdając sobie sprawę gminy kętrzyńskie  jest 
to, żeby te śmieci wędrowały do instalacji  w Siedliskach. 
 
Głos zabrał Radny p. Ryszard Kawczyński, który powiedział, iż reprezentuje gminę Reszel i 
powiat kętrzyński i wie doskonale, że oni nie chcą do Spytkowa wozić śmieci  bo mają u 
siebie taniej. Podkreślił, że chodzi o kwestię finansów. Tutaj koszty wchodzą w grę. Jeśli 
chodzi o mapę z rejonami gospodarki odpadami zapytał, czy te granice można zmienić? 
 
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan Meina, odpowiedział,  
iż teoretycznie te granice można zmienić tylko, to jest wypracowane przez wiele lat różnych 
zespołów, grup. Na ten temat odbywała się szeroka dyskusja. 
 
Radny p. Ryszard Kawczyński dodał, iż szanuje postawę Bisztynka, powiedział, że kiedy był 
nauczycielem w szkole w Reszlu, to jeździł tam z uczniami  i pokazywał im jak to 
powstawało, bo tego nigdzie nie było, zazwyczaj były to dołki w które wsypywano śmieci. 
Tam zaczęto sortować śmieci, zaczęto pokazywać, że można coś z tego robić. Natomiast 
kiedy był Wiceburmistrzem Reszla, to jako nieliczni  
z gmin za ogromne pieniądze w Worpławkach budowali foliowane składowisko 
i z tego, co wie to te dwa są ze sobą kompatybilne. Oni  wożą podsitowe do Worpławek, a 
Reszel wozi sortować śmieci do Bisztynka i koszty są tu nie bez znaczenia zwłaszcza dla 
człowieka, którego bezpośrednio dotyczą, czyli tego kto te śmieci wyrzuca do śmietnika. 
Dodał, iż wydano 3 mln zł na tę instalację. Pan Prezes mówi, że ona nie spełnia wymogów, to 
może trzeba dodać milion żeby spełniała wymogi. Pan radny dodał, że jest region, jest piękna 
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instalacja, a gdzieś może współpracujące, może jako filie tej większej zrobią wszystko w celu 
obniżenia kosztów, bo w efekcie końcowym, to mieszkaniec powinien jak najmniej płacić.  
 
Przewodniczący Komisji p. Jan Bobek podkreślił, iż Pan radny ma rację, ale zawsze ktoś jest 
najdalej oddalony od danego miejsca. 
 
Pan Paweł Lachowicz odnośnie pytania, czy te regiony można podzielić powiedział, iż 
sytuacja wygląda tak, że można wszystko pociąć tyle tylko, że na etapie planowania. Jak 
powiedział wcześniej brane pod uwagę było, to żeby wyliczyć tę lukę finansową i otrzymać 
dofinansowanie, brane były pod uwagę konkretne gminy  
i konkretne ilości ludności. I teraz gdyby Bisztynek chciał na przykład przystąpić do Olsztyna 
to Olsztyn się zgadza ale musisz dopłacić tyle samo ile wkłady finansowe były innych gmin. 
Bisztynek nigdy nie był tym zainteresowany ponieważ są to duże pieniądze. 
  
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska p. Bogdan Meina  multimedialnie przedstawił 
Pan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022. 
Załącznik nr 4 
 
Po wysłuchaniu  informacji Radny p. Ryszard Kawczyński zapytał, czy prawdą jest to że całe 
Spytkowo leży na basenie wody? 
 
Dyrektor  p. Bogdan Meina odpowiedział, iż mamy  w województwie główne zbiorniki wód 
podziemnych. Jest ich kilka zlokalizowanych na południu województwa i między innymi na 
terenie okolic Giżycka. Dodał, że na terenie Spytkowa też jest taki zbiornik głębinowy 
położony bardzo głęboko. Na etapie budowy instalacji były też tego typu protesty z 
konkurencyjnych firm, a chodziło o to żeby uniemożliwić tę budowę. Geolog wojewódzki 
sprawdził położenie tego głównego zbiornika i poziomy nad tym zbiornikiem i stwierdził, że 
są tam gliny, grunty ilaste, które są nieprzepuszczalne i to zapewnia pewną izolację, pewną 
gwarancję, że tego się nie zanieczyści. Dodał, że budowa instalacji musi spełniać wszystkie te 
wymogi, czyli kwestia izolacji od podłoża musi być wykonana.  Podkreśl, że na dzień 
dzisiejszy jest gwarancja, że te zbiorniki wód są bezpieczne.  
 
Kolejno głos zabrał p. Wojciech Ogłuszka Przewodniczący MZMGO, który zachęcał do 
wspierania inicjatywy budowy spalarni śmieci w Olsztynie. Powiedział, iż z panem prezesem  
odwiedzili  3 takie spalarnie w Niemczech i Norwegii. Powiedział, że nie ma nic lepszego, 
tym bardziej, że to będzie o tyle bezpieczne, że planowane jest spalanie paliwa 
energetycznego odzyskanego  z sortowni. 
 
 
 
 
4. Zaopiniowanie materiałów na XVII Sesję Sejmiku w tym: 
 
projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Olsztynie. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zarządził głosowanie nad pozytywnym 
zaopiniowaniem w/w projektu uchwały. Za  głosowało - 4 radnych, przeciw – 0, wstrzymało 
się – 0. 
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5.Sprawy różne i wolne wnioski. 
 
Spraw różnych i wolnych wniosków nie było. 
 
6.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński zapytał, czy są uwagi do przedstawionego 
protokołu. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym zarządził głosowanie. Protokół 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
7. Zwiedzanie Zakładu. 
 
Komisja udała się na teren zakładu po którym oprowadzał Pan Paweł Lachowicz, Prezes 
Zarządu Zakładu Unieszkodliwiana Odpadów Komunalnych  Spytkowo. 
 
 
8.Zapoznanie się z funkcjonowaniem biogazowni  w Sławkowie k. Kętrzyna. 
 
Komisja udała się do gospodarstwa rolnego p. Antoniego Chełstowskiego  
w Sławkowie. Spółka Agro-Bio w Sławkowie wybudowała biogazownię o mocy  
0,4 MW, która jako substrat wykorzystuje kukurydzę z własnych upraw. Pan Chełstowski 
powiedział, że mają bardzo nowoczesną technologię. Całkowita powierzchnia  Sławkowa to 
513 ha.  Rozbudowa gospodarstwa trwa nadal, bowiem tylko funkcjonalne obiekty oraz 
sprawny, wydajny sprzęt, są podstawą istnienia nowoczesnego gospodarstwa rolnego i w tym 
właśnie kierunku zmierza modernizacja gospodarstwa. Całość inwestycji finansowania jest 
środkami własnymi, bez pomocy z zewnątrz. 

9. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Karolewie. 

 W trzecim etapie spotkania za zgodą Komisji wystąpił p. Waldemar Kuczyński Członek 
Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego, który zaprezentował znane już Komisji stanowisko w 
sprawie działalności  Zakładu Recyklingu Akumulatorów w Korszach. 

Komisja zadeklarowała, że podejmie w stosownym czasie rozmowę z Komitetem na Rzecz 
Ochrony Środowiska i Zdrowia Mieszkańców Miasta Korsze. 

Kolejno p. Ryszard Kawczyński, Dyrektor Szkoły zapoznał radnych z działalnością szkoły. 
Powiedział między innymi, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. gen. 
Franciszka Kamińskiego w Karolewie, mimo zbliżającej się siedemdziesiątej rocznicy 
powstania placówki, wciąż rozwija się bardzo dynamicznie. Oferta edukacyjna szkoły 
odpowiada współczesnym normom i standardom w realizacji programów teoretycznej i 
praktycznej nauki zawodów. Szkoła dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb 
rozwijającego się rynku pracy. Uczą młodzież w sześciu zawodach na poziomie Technikum i 
w dwóch na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Szkoła prowadzi również 
kwalifikacyjne kursy zawodowe R.3 i T.6. Oferta edukacyjna pozwala przygotować uczniów 
do dorosłego życia, rozwijając ich osobowość , zainteresowania i umiejętności zawodowe. O 
popularności kierunków kształcenia świadczy fakt, że w każdym roku szkolnym wybiera ich 
szkołę około 120 uczniów z 30 gimnazjów w 7 powiatach naszego województwa. Aktualnie 
w szkole uczy się 432 uczniów w 22 oddziałach klasowych. Następnie Pan Dyrektor 
przedstawił 69 lat tradycji szkoły. 
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10.Zakończenie posiedzenia. 

Wiceprzewodniczący Komisji p. Paweł Szliwiński  podziękował zebranym za udział  
w obradach, następnie zamknął  17 posiedzenie Komisji w dniu 20.05. 2016 r. 

 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji  
 

 Paweł Szliwiński 
Protokołowała: 
 
Elżbieta Cyrankowska 
 
 
 


