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Protokół Nr 14/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 22 października 2015 r. w godz. 15:00 – 15:20 

w sali posiedzeń Ratusza 

 

 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą 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 stopnia zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii na terenie 

powiatu. 

2. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

Ad. pkt.  1.  

P. Sł. Frydryszak, Z-ca Kierownika Referatu Środowiska i Budownictwa – przedstawił 

informację dotyczącą stopnia zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii  

na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła. 

Ad. pkt.  2.  

Radny A. Szlachetka - przedstawił informację w zakresie funkcjonowania grup producenckich 

na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – potrzeba działania grup producenckich jest 

poważna, chodzi nie tylko o produkcję mięsa wołowego czy wieprzowego, ale o zasady, strukturę 

funkcjonowania w rolnictwie i także konkurowania w różnych układach sił, żeby ten pojedynczy 

rolnik nie był zagubiony w świecie konkurencji żywności zachodniej i innej. Tylko, żeby się 

jednoczyć i działać w grupach.  

 

Radny K. Matuszak – chciałem dopowiedzieć, że wczoraj zostało ogłoszone rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa, w którym grupy producentów rolnych są bardzo mocno preferowane.   

Nabór wniosków będzie od 1 – 30 grudnia i można pozyskać do 15 mln zł dofinansowania  

na przetwórstwo mięsne, oleje, warzywne itp. Grupy producentów rolnych mogą uzyskać 

jednorazowo do 15 mln zł przy wkładzie 50% kwalifikowanych kosztów, drugie tyle muszą 

wyłożyć. To jest dużo w stosunku do pojedynczego rolnika, gdzie jest 3 mln zł, czyli 1/5.  

 



2 
 

Komisja informację przyjęła. 

Ad. pkt. 3. Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji  

w sprawie dopłat do odstrzału lisów. Odpowiedź stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


