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Protokół nr 9/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego  

w dniu 15 czerwca 2015 r. w godz. od 14.00 do 15.50  

w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie  

 

*   *   *  

W posiedzeniu komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

       Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda, który 

powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną tematykę posiedzenia. 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który przedstawiał się 

następująco: 

Tematyka posiedzenia:  

1. Ocena funkcjonowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.  

2. Rola przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla planowanych 

inwestycji. 

3. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2014 w zakresie działania komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

Pan Mirosław Masztalerz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – 

przedstawił ocenę funkcjonowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego.  

Żerkowsko – Czeszewski Park jest średniej wielkości parkiem, obejmuje obszar trzech gmin, 

Gminę Żerków, Miłosław i Nowe Miasto. W 2013 roku została podjęta uchwała, która zmieniała 

granicę na terenie gminy Żerków, teren niewiele się zmniejszył. Ogólnie Park się powiększył  

na terenie gminy Miłosław. Wszystkie stawy hodowlane na wniosek zarządu zostały połączone. 

Wszystkie działania, które Zarząd podejmuje na terenie Parku w ostatnim roku to można podzielić 

na różne kategorie, na czynną ochronę, do której się zalicza ochrona między gniazdowania.  

Została nasadzona lipa i klon. Na bieżąco są monitorowane stanowiska zwierząt i roślin 

chronionych oraz inwazyjnych. Gmina Żerków i Nowe Miasto może pochwalić się tym, że na ich 

terenie występuje jeden z gatunków uważany w Polsce za wymarły, w tamtym tygodniu odkryłem 

kolejne dwa stanowiska na terenie gminy Żerków.  Organizujemy różne rajdy rowerowe oraz 

piesze, żeby pokazać walory krajobrazowe i przyrodnicze tych parków. Informacja ukazała się  

w prasie i na stronie internetowej nadleśnictwa Jarocin, że są dni otwarte parków krajobrazowych, 

był to cykl rajdów, który ma promować wszystkie parki krajobrazowe w Wielkopolsce.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję serdecznie. Informacja bardzo syntetyczna, 

ten park jest mi szczególnie bliski, praktycznie od początku, kiedy jeszcze nie myślano, że ten park 

powstanie. Wszystkie działania zmierzające do powstania Parku zaowocowały, że mamy jeden  

z ładniejszych parków krajobrazowych. Kieruję oddziałem PTTK w Jarocinie, które skupia powiat 

jarociński plus gmina Nowe Miasto i plus częściowo gmina Miłosław, także na pewno w okolicach 

18 września odbędzie się 54 ogólnopolski się Rajd Mickiewiczowski do Śmiełowa. Myślę, że  

te wszystkie formy proekologiczne i pokazywanie tych rzeczy, przybliżanie ma istotne znaczenie. 



2 
 

Zapytam czy na dzień dzisiejszy występują realne zagrożenia ze strony planowanych lub 

projektowanych inwestycji, które by mogły zaszkodzić czy nie? 

 

Pan Mirosław Masztalerz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – 

nie, bezpośrednio na terenie Parku nie ma takich inwestycji. Problem polega na tym, że wokół 

Warty to się dzieje. Farmy wiatrowe, które powstają wokół Warty, one izolują Park, przecinają 

szlaki migracyjne ptaków, tworzą się bariery. Może to sprowadzić do izolacji tego Parku.  

Każda inwestycja jest przygotowywany raport oddziaływania na środowisko. Decyzję podejmuje 

Regionalna Dyrekcja. My nie mamy żadnego wpływu na to. Pośrednim zagrożenie jest 

funkcjonowanie zbiornika Jeziorsko, dla społeczeństwa, dla ludzi mieszkających wzdłuż Warty, dla 

ludzi ma ważne znaczenie. Dla Parku spłaszczanie fali powodziowej wiosennej, kiedy powinny 

wylać rzeki, Warta powinna wylać, żeby zalać lasy łękowe i to się nie dzieje powoduje, że poziom 

wody gruntowej mamy w tym roku taki przykład, że starorzecza wyschły i lasy łękowe zaczynają 

przekształcać się w gruntowe. Mimo wszystko nadleśnictwo poczyniło starania kilka lat temu 

zatrzymując częściowo tą wodę, przepusty jednokierunkowe, żeby w starorzeczach została ta woda, 

ale i tak jest transpiracja, parowanie jest tak duże, że nie ma spłaszczenia.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – można by retencję po przeprowadzać na tych 

terenach, bo od Jeziorska nie uciekniemy. Byłem za tworzeniem tego zbiornika.  

 

Pan Mirosław Masztalerz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – 

wskazaliśmy, że nie kwestionujemy działalności tego Jeziorska tylko, żeby w wiosennych 

roztopach, żeby trochę pozwolić, żeby całkiem nie spłaszczać tej fali powodziowej, aby się 

napełniły te starorzecza i te niższe zadolenia, które są przy Warcie, żeby to mogło dalej 

funkcjonować.  

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał pismo Pani Jolanty Ratajczak Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, w którym podziękowała za zaproszenie oraz 

poinformowała, że nie będzie obecna na dzisiejszym posiedzeniu Komisji. Pismo stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przesłała dla członków Komisji Rolnictwa publikacje 

książkowe, które zostały rozdane podczas Komisji.  

Następnie Pan Przewodniczący Komisji odczytał fragment przykładowego raportu oddziaływania 

na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych instrumentów 

prawnych ochrony środowiska. To postępowanie oceniające wpływ planowanego przedsięwzięcia 

na środowisko. W raporcie oddziaływania na środowisko oprócz opisu przedsięwzięcia powinien 

znaleźć się opis stanu przyrody, zwłaszcza obiektów chronionych i stanu obiektów zabytkowych. 

Powinny znaleźć się tam opisy wariantów z uzasadnieniem wyboru wnioskowanego wariantu. 

Wśród opcji powinna być też analiza skutków dla środowiska w razie niepodjęcia realizacji 

przedsięwzięcia. Analiza możliwych skutków przedsięwzięcia dotyczyć powinna różnych aspektów 

środowiska, ale także możliwych konfliktów społecznych. Administracja ochrony środowiska może 

zrezygnować z wymagania niektórych elementów raportu lub określić niektóre szczegóły raportu. 

Kiedyś raporty składano do Starostwa, procedura była krótsza i na miejscu się sprawdzało  

i ktoś z za biurka to czyta.  

 

Pan Mirosław Masztalerz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – 

Pozwoliłbym się nie zgodzić z tym czy byłoby to teraz dobrze. Wtedy nie było takich inwestycji jak 

turbiny wiatrowe, nie było tak dużych farm, gospodarstw rolnych. Takiej intensyfikacji tego 

rolnictwa. Myślę, że to powinno być w wojewódzkim mieście robione, żeby wykluczyć  

po znajomości, albo pobieżnie, chłodne spojrzenie. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, 

żeby się nie czepiać, że nie ma przecinka w raporcie.  
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P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Budownictwa – jedno 

zdanie na temat ocen, które były przeprowadzane w Starostwie. Chciałem powiedzieć, że mamy 

dwa typy inwestycji. Mniej ważne pozostały w Starostwie.  

 

Ad.pkt.3  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 

Jarocińskiego za 2014 rok w zakresie działania Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Dyskusji nie było. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2014 rok w zakresie działania komisji.  

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. 

 

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – był skierowany wniosek Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska do Zarządu Powiatu, aby w poszczególnych gminach wyznaczono osobę  

do kontaktu z pszczelarzami w przedmiocie zatrucia pszczół i innych spraw pszczelarskich.  

Mamy odpowiedź na wniosek Komisji, że Zarząd Powiatu wyznacza Przewodniczącego Komisji 

Rolnictwa Pana Leszka Bajdę. Myślę, że bym podołał temu i postaram się nie zawieźć, ale jeszcze 

gminy miały wyznaczyć przedstawiciela. Zarząd uważa, że Pan Leszek Bajda posiada szeroką 

wiedzę i doświadczenie i będzie godnym reprezentantem powiatu. Ponadto Zarząd informuje, że 

przekaże prośbę Komisji do poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu jarocińskiego. 

Czy są do tego uwagi? Ja oczywiście przyjmuję to. Będę się starał pomagać. Na dyżurze będę 

najbardziej uchwytny albo numer do pszczelarzy, żeby mogli bezpośrednio do mnie zadzwonić.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrady. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


