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Protokół Nr 16/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 11 grudnia 2015 r. w godz. 14:00 – 14:30 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 

 

 

*** 

 

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. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie za rok 2015. 

2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2016. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt 1  

P. Grzegorz Hybiak, Inspektor ds. prewencji i rehabilitacji Placówki Terenowej KRUS  

w Jarocinie – omówił informację o wypadkach przy pracy w rolnictwie za rok 2015.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Informacja przejrzysta.  

Nasuwa mi się jedna sprawa czy nie warto by się pokusić na wprowadzenie części rolników  

o znaczniejszym areałem uprawy roślin lub prowadzą hodowlę zwierząt na szerszą skalę oceny 

stanowiskowej. Robiłem w kilku przypadkach jak analiza i ocena zagrożeń miejsca pracy,  

na każdym stanowisku pracy, dla danego gospodarstwa rolnego. Najpierw opisuje się stan 

istniejący, realne zagrożenia, później propozycje do zmniejszenia tych zagrożeń i cała 

profilaktyka z tego wynikająca. Miałbym taką propozycję, żeby stworzyć ramowa analiza oceny 

zagrożenia stanowiskowego na stanowiskach pracy w rolnictwie, nie u każdego rolnika, ale taka 

charakterystyka ogólna, w formie broszury informacyjnej, która byłaby przydatna dla każdego 

rolnika na każdym szkoleniu.  

 

P. Grzegorz Hybiak – posiadamy arkusz oceny gospodarstwa rolnego pod względem zagrożeń 

występujących w gospodarstwie. Zawiera 24 pytania, m in. odpowiadając na te pytania, rolnik 

wykazuje w danej dziedzinie czy pod względem drabin, czy pod względem środków chemicznych 

czy występują u niego w gospodarstwie zagrożenia. Tak czy nie. Odpowiadając na te pytania robi 

cały przegląd gospodarstwa pod względem bezpieczeństwa. Jeśli nie jest bezpiecznie, może  

w każdej chwili działać w tym kierunku, żeby poprawić warunki pracy, na przykład usunąć  

to zagrożenie i dla niego i dla innych dla wyższego bezpieczeństwa.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – częściowo rozwiązuje to na pewno. Upadek na 

śliskiej, nierównej powierzchni. Jest to dobry początek, tylko mogę proponować, nie wolno mi 

rządzić firmie ubezpieczeniowej, co ma robić  

 

P. Grzegorz Hybiak – oceny gospodarstwa rolnego, podzielone pytania są grupy tematyczne: 

maszyny rolnicze, budynki inwentarskie. Wykazują wszystkie zagrożenia. Organizujemy  

do poprawy bezpieczeństwa poszerzenia świadomości zagrożenia, co rocznie konkurs 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jest komisja, która ocenia dane gospodarstwo, stwierdza 

zagrożenia, dla zwycięzców w konkursie ogólnokrajowym jest ciągnik rolniczy.  

 

Radny K. Matuszak – za chwilę mamy konkurs Zasłużeni dla Powiatu, po raz pierwszy jest 

kategoria rolnik roku. Myślę, że kwestie związane z bhp podkreślić, brać pod uwagę przy 

wyborze, żeby podkreślić, że pod kątem higieny pracy jest wybór odpowiedni. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – było spotkanie w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej  

i mówiliśmy, że kategoria została uruchomiona. Poszerzenie o sprawy ubezpieczeniowe,  

o ochronę zdrowia i życia byłyby mile widziane. Zgłoszenia są do końca grudnia. 

 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawił propozycje do planu pracy Komisji 

Rolnictwa na 2016 rok. Projekt planu pracy komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Propozycje żadne dodatkowe nie wpłynęły do Biura Rady. Następnie poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

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

zatwierdzeniem propozycji planu pracy Komisji na 2016 rok.  

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawił do zaopiniowania projekt uchwały  

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Dyskusji nie było. Następnie poddał pod głosowanie w/w plan pracy. 

 

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

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

P. Sł. Frydryszak, Starostwo Powiatowe w Jarocinie – omówił zmiany w budżecie na 2015 

rok.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo 

otwieram dyskusję? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.  
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Kto z członków komisji jest „za” przyjęciem proponowanych zmian w zakresie działania 

Komisji? Głosujemy. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie ma. Kto się „wstrzymał”? Nie ma. 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał odpowiedzi z zarządu Powiatu na wnioski 

Komisji. Kopie pism stanowią załącznik nr 7 do protokołu.  

 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


