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Protokół nr 26/16 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 22 września 2016 r. w godz. 10:00 – 11:00 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 
 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Mikołaj Szymczak, Pan Radny Karol 

Matuszak oraz Pan Radny Andrzej Szlachetka. 

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. Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju 

Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020. 

2. Informacja dotycząca ograniczenia populacji lisa w środowisku. 

3. Informacja w sprawie hodowli norek amerykańskich na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

4. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku w zakresie działania 

komisji. 

5. Sprawy bieżące.  

 

Ad. pkt. 1 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - przedstawił realizację zadań z zakresu rolnictwa 

i ochrony środowiska zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata  

2014-2020. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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

podsumowując każdą tematykę Komisja omawiała i omawia, jeżeli byłyby pytania to bardzo 

proszę. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję. 

 

Nie było pytań. 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad. pkt. 2  
Informacja dotycząca ograniczenia populacji lisa w środowisku. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - w zeszłym roku dyskutowaliśmy dosyć szeroko 

na posiedzeniu Komisji w tym temacie, ponieważ lis szkodnikiem łowieckim, jest nadmiar 

populacji gatunku w środowisku przyrodniczym. Wyrządza szkody, dośc duże, bo nie  
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ma naturalnych przeciwników, stanowi zagrożenie nie tylko dla zwierzyny, ale i dla 

pobliskich osiedli, a nawet poszczególnych osób odwiedzających lasy, tereny polne lub 

przyleśne. Stąd tez był miedzy innymi wniosek Komisji, aby podjąć działania w zakresie 

ograniczenia ekspansji gatunku poprzez udostępnienie środków na przeprowadzenie selekcji 

w terenie. Ten wniosek był przedstawiony do zarządu powiatu, środki się znalazły lub znajdą. 

Temat jest wdrażany.  

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - temat jest nagłośniony nawet przez media, bo 

populacja wzrasta w postępie geometrycznym. Myślimy o formie konkursu, żeby w ten 

sposób myśliwych zmotywować. Zdajemy sobie sprawę, że ta skórka miała kiedyś określoną 

wartość, to teraz nie ma wartości, kiedyś o lisa się bili, żeby mieć tego lisa na kołnierzu, na 

czapce. W tym kierunki idziemy, aby pomyśleć o formie konkursowej. Będziemy w kontakcie 

z Panem Przewodniczącym i zastanowimy się, w jaki sposób to zrealizować.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – poprosiłem Koła Łowieckie, żeby wiedziały, że 

ten temat ruszył, że nie jest nam sprawa obca, co się dzieje w tym temacie. Poprosiłem po to 

jakby były informacje do tego potrzebne uzupełniające ze strony Kół, jest to wskazane. 

Myślimy o temacie, realizować ze spokojem, ale skutecznie. 

 

 - dotarła do nas informacja odnośnie regulaminu tego konkursu, reguł, które maja 

obowiązywać i tam była informacja, że, koło które przystępuje do konkursu plan pozyskania 

zwiększony o 5%, na otwarcie pewne koła są zablokowane. Nie mamy wymogów 

zrealizowanych, żeby to nie była sztuczna historia, do której koła nie będą mogły przystąpić. 

Czy na otwarcie konkursu czy nie można wstawić punktu zerowego, że wszystkie koła 

wchodzą do tego konkursu? 

 

P. M. Drzazga, Członek Zarządu Powiatu - to jest słuszna uwaga, pierwszy raz spotkaliśmy 

się z tym problemem. Nie wiedzieliśmy, jakie zapisy sformułować, możemy korektę 

wprowadzić, żeby wszystkie koła mogły przystąpić.   

 

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

brałem udział w przygotowywaniu projektu uchwały Zarządu, sprawy rozwiązania sytuacji, 

bo były takie hasła, żeby w jakiś sposób wspomóc Koła. Komisja wnioskowała, niestety 

nasze biuro radców prawnych po analizie stwierdziło, że nie można dofinansowywać kół  

w sposób bezpośredni. Redukcja populacji lisa to jest zadanie właśnie Kół Łowickich przy 

współudziale gmin i nadleśnictwa, które otrzymują czynsz dzierżawny. Starosta jako organ 

wydzierżawiający otrzymuje ten czynsz, ale przekazuje innym jednostkom.  

W prawie łowieckim jest wskazane, że z gminami, nadleśnictwem koła współpracują.  

W związku z tym biuro radców prawnych nie widzieli możliwości bezpośredniego 

dofinansowania, żeby wspomóc padło hasło konkursu. W związku z tym są środki 

zagwarantowane. Po analizie możliwości prawnych regulamin został przeanalizowany przez 

prawników, również konsultowano z nadleśnictwem, czyli organu, które nadzoruje koła 

łowieckie. nie oszukujmy sie, że wszystkie koła realizują plan, żeby wejść w ten rok  

to musieliśmy jakieś zasady przyjąć. W związku z powyższym przyjęto takie a nie inne, 

zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie się chwycą, ale te zasady, które zostały w tym roku 

przyjęte są minimum. niekoniecznie pełna realizacja rocznego planu, czyli w 80%, bo 

realizacja planu to nie jest 100%. to, co analizowaliśmy to większość tych Kół, które Starosta 

wydzierżawia na terenie powiatu załapuje się. Natomiast, żeby w tym roku się wstrzelić  

i pokazać to chcemy zachęcić koła, oczywiście sprawozdanie mogą wszyscy złożyć, 

regulamin, żeby pokazać, że coś w tym roku działamy. Nie możemy, oczywiście to jest 
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decyzja zarządu i wniosek komisji, żeby promować tych, którzy nawet w 50% nie 

zrealizowały tego. Pokazując w tym roku, że coś robimy i chcemy w zamian za realizację 

tego planu i w następnym roku widełki zwiększamy o 5% zwiększamy realizację, minimum 

na poziomie rocznego plany realizujemy to wtedy koła, ma być specjalna komisja powołana, 

liczymy na współpracę Nadleśnictwa, które nadzoruje. Regulamin jest krótki, jasny, tworzy 

się takie, prawnicy tak uznali, że w razie zmiany przepisów prawa łowieckiego komisja może 

nie przyznać. Proponujemy w sprawozdaniach, że jest wskazane, bo regulamin polega na tym, 

że koła realizują, a powiat ze swoich środków budżetowych będzie kupował nagrody 

związane z funkcjonowaniem koła. Nawet te, które się w tym roku by nie załapały, żebyśmy 

mieli sygnał, w jakim kierunku pójdziemy i co koła potrzebują w ramach za to, że będą 

realizować i będą spełniać wymogi konkursu, co za tym idzie związane z działalnością koła  

te nagrody będą kupowane. Nagrody będą kupowane z budżetu powiatu na fakturę powiatu, 

ale z uzgodnieniu z Państwem. Ten regulamin jest racjonalny, promuje tych, co realizują albo 

prawie realizują roczne plany łowickie i jest ich więcej niż mniej. Jednocześnie zachęcamy, 

żeby w następnych latach realizować i zwiększać roczne plany. W przypadku jednego koła, 

realizuje plan na dużym poziomie, a zaplanowało trochę mniej niż w tamtym roku. 

Sprawozdanie w tym roku opóźniliśmy po zatwierdzeniach rocznych planów, w tym roku do 

końca października, jest czas, żeby to jeszcze zweryfikować. Regulamin został racjonalnie 

przemyślany pod kątem prawnym i uzgodnione z Nadleśnictwem.  

 

Koło łowieckie Nr 66 „KNIEJA” w Czeszewie – przekazałem informacje dotyczące 

odstrzału lisów na podstawie zeszłego sezonu i już na ten rok. Wyszła taka sytuacja, że 

przekroczyłem plan lisów, a inwentaryzacja wiosenna lisa pokazała, że było mniej.  

W związku z tym przyrost byłby mniejszy, przyrost jest na poziomie 70 sztuk w stosunku do 

odstrzału planowego 90. Przygotowany jestem na to, mam wszystkie plany, które 

wykonywałem i na dzień dzisiejszy na 90 planowanych już jest odstrzelonych 38.  

Jest wzrastająco. Uzupełnienie nastąpi w wyniku dodatkowych planów przez gminy, 

okręgową radę i nadleśniczego i to będzie przesłana kopia do Państwa w celu zwiększenia 

odstrzału. Chcę wrócić do jednego gatunku, bo skupiamy się tylko na gatunku lis, gorszy jest 

jenot. 55 był plan zeszłego roku, wykonane 59. Ilość w miocie jest większa nawet do 8 sztuk, 

okres łowczy od 4 miesięcy, gdzie u lisów jest 6. Uzupełnię te lisy, bo widzę, że będzie 

przekroczony plan, był 90, a wykonano 99 lisów. W rubryce propozycja nagrody, nie 

napisałem nic, ponieważ ja bym miał wniosek w stosunku do siebie, cały czas pracuję nad 

rozbudową populacji zwierzyny drobnej, koło przeznaczyło pewną pule pieniędzy na zakup 

zwierzyny drobnej, prowadzimy swoją wylęgarnię dzikich królików, bażantów, kuropatw. 

Poprzednie lata bazowałem na Starostwie, gdzie dostawałem dotację. Czy by można pozyskać 

finansowo na zakup zwierzyny drobnej? 

 

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

co sugerowałem, nie będę ukrywał, że wyjął mi Pan to z ust, że zakup zwierzyny drobnej jest 

najlepszą formą rekompensaty, czyli tych nagród i to będzie zakup jakiejś części za kwotę, 

którą uda się z budżetu powiatu wygospodarować i Komisja przyzna. Natomiast w związku  

z tym, że jest problem prawny, że dotacje są problemem. My to zakupimy i to będzie formą 

nagrody w uzgodnieniu z Wami na fakturę powiatu. Jeżeli Pan nie zasugerował nagrody  

to mamy telefony i będziemy się kontaktować. Proponuję tą zwierzynę drobną zasugerować  

w tym uzupełnieniu. W ramach środków budżetowych dla danego Koła zakupimy zwierzynę 

drobną, będzie dotacją, ale inaczej przekazaną. Tak prawnicy uznali, że to jest dopuszczalne. 

Nasi prawnicy uznali, że forma konkursu w ramach środków budżetowych przyznanych przez 

Komisję, która zakupuje nagrodę, to jest zgodne z przepisami obowiązującymi.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odniosę się do tej spawy, że rzeczywiście  

na lisach się skupiliśmy, bo największy, widoczny jest progres tego gatunku. A z jenotem jest 

też problem, zauważyłem, że w środowisku występuje, ale nie stanowi bezpośrednio 

zagrożenia dla ludności. Natomiast jest to gatunek ekspansywny w środowisku i aktywny. 

Jenot, lis i wilk, rodzina psowatych, mięsożerne, mają podobny styl polowania, lis prześcignął 

wszystkich. Jenot pomału staje się ekspansywny i mam sygnały od myśliwych, że jest 

przerost gatunku i też dokonują ograniczenia rozrostu. W tym konkursie, który jest 

nastawiony na populację lisa chodzi o to, żeby regulamin konkursu dla kół łowieckich 

wspierających regulację populacji lisa i jenota na terenie powiatu jarocińskiego uznać i żeby 

umożliwić udział innym kołom. Dlatego proponuję taki wniosek do zarządu, aby ponownie 

rozpatrzyć dotychczasowy regulamin konkursu dla kół łowickich wspierający regulacje 

populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego z rozszerzeniem o możliwości udziału 

większej ilości kół oraz wprowadzenie innych gatunków pokrewnych jak na przykład jenota. 

 

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

chodzi o jenota to chciałbym, żeby wypowiedziały się inne koła, bo możemy zahamować.  

U Pana widać wzrost, ale wiem, że inne koła mają kilka sztuk jenota. Komisja, która będzie 

oceniała może analizować spełnienie przepisów prawa, bo tak regulamin mówi, jeżeli coś jest 

spełnione to albo premiować jakieś koła albo nie. Wydaje się, że ten lis jest dominujący  

i zagraża też ludziom, jenot może się pojawia. Moja sugestia jest taka, żeby inne koła również 

wypowiedziały się na temat jenota czy jest zagrożeniem.   

 

Koło łowieckie Nr 66 „KNIEJA” w Czeszewie – chciałem naświetlić, bo zaczyna się 

pokazywać szop pracz.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda –zarząd może się przyjrzeć regulaminowi, celem 

jego zmodyfikowania, nie da sie sprecyzować jednoznacznego wniosku.  

 

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

to regulamin, żeby był spełniony, zachęcamy w tym roku wszystkich. Na drugi rok liczymy, 

że więcej kół sie włączy. Wydaje się, że jest to racjonalne, prawnie uzgodnione. 

 

Koło Łowieckie Nr 21 RUDEL w Rusku – nasze Koło brało udział w podobnych konkurach 

przez Powiat Gostyński i polegało to na tym, że na zastrzelone 10 dzików, przypadała  

1 lub 2 kuropatwy. W ten sposób to było bardzo racjonalne, bo niektóre koła mają większe 

plany niektóre mniejsze, nie wszystkie równo zajmą pozycje w tym samym regulaminie, mają 

mniejszą ilość członków. Powiat kupował kuropatwy na jesień, małe niedoświadczone 

wpuszczone do łowiska rzadko, która do wiosny dożyła. My w ubiegłym roku pozyskaliśmy 

dotacje na kuropatwę, przechowaliśmy ją i wypuszczona była na wiosnę. Na tą chwilę widać 

dużo kuropatw. Nasze koło mniej w zeszłym roku ustrzeliło mniej lisów niż dwa lata temu. 

Proponowałbym proporcja, nie, które koło najwięcej strzeli, bo będzie miało 10 tys. ha 

obwodu i będzie mogło ustrzelić 150 lisów, a drugie koło ma 6 tys. ha i będzie mogło 

ustrzelić tylko 60 lisów. Druga rzecz plany łowieckie pisze się z pewnym, żeby się wywiązać, 

w jednym roku mieliśmy dużo ustrzelonych lisów, w drugim roku nie szło tego zrobić.  

 

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

przekazywaliśmy wszystkim kołom regulaminy. W żadnym wypadku regulamin nie 

wskazuje, że dane koło, które jest mniejsze i mniej odstrzeliwuje lisa otrzyma mniejszą 

nagrodę itd. Koło ma zrealizować zgodnie z przepisami roczny plan łowiecki. Oczywiście ten 

roczny plan może być zweryfikowany, a to wszystko zależy od organu, czyli Nadleśniczego. 
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Jeśli zrealizuje otrzyma nagrodę, to będzie rola komisji, ale prawdopodobnie proporcjonalnie 

rozdzieli pieniądze na koła, jeżeli koło realizuje ten roczny plan, czyli zgodnie z przepisami. 

Liczę, że sprawiedliwie będzie proporcjonalnie. Była sugestia, ale to też rola komisji czy 

przyzna dodatkową nagrodę, ale to bardziej będzie puchar dla myśliwego. W żadnym 

wypadku regulamin nie idzie w kierunku, że mniejsze koła będą dyskryminowane, wręcz 

odwrotnie, jeżeli koła dostosują do swojej populacji lisa w rocznym planie i organ 

nadzorujący zatwierdzi, zweryfikuje to tych będziemy się starali premiować.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - dla mnie oczywiste i jasne. Wdrażamy 

regulamin i przystępujemy do konkursu. Z tym, że przyszłościowo zarząd zmodyfikuje, czyli 

komisja uważa, ze należy przystąpić do realizacji konkursu na dotychczasowych zasadach  

z możliwością zweryfikowania przez Zarząd Powiatu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy byli „za”. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Koło Borsuk w Żerkowie zaprosiło Starostę, ja 

byłem w imieniu Rady i Starosty, bo tak się składa, że w radzie pełnię dwie funkcje 

Wiceprzewodniczącego Rady i szefa Komisji.  Impreza jubileuszowa przygotowana na 

wysokim poziomie, było wiele tematów do dyskusji, ale w wielu sprawach rozumieliśmy, że 

te Koła mogą funkcjonować w terenie. To jest dla mnie bardzo cenne, za takie działania 

dziękuję, za zaproszenie także. Jest to dla mnie ważne, że widzę od podszewki, co się w tym 

temacie dzieje  

 

Ad. pkt. 3 
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Informacja w sprawie hodowli norek 

amerykańskich na terenie Powiatu Jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

 

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

hasło norek coraz głośniejsze, niestety coraz częściej na nie, słusznie, z autopsji wiem, że nie 

jest problem główny tych spraw związanych z ingerencją w środowisko, tych spraw 

związanych uciążliwości zapachowych. zapraszaliśmy Inspekcję Ochrony Środowiska, która 

jest od kontroli tych spraw też związanych z wywozem nawozu, odchodów jako nawóz, 

stosowanie nawozu na polach tak samo się traktuje jak nawóz od innych zwierząt.  

Była wysyłana petycja Komisji i po przeprowadzeniu kontroli w przedsiębiorstwie dużym, 

które zajmuje się hodowlą, kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Inspekcja nie bada 

uciążliwości zapachowych, które są największym problemem, ale ilość nawozu na hektar była 

zgodna. W tym roku była interwencja w miejscowości Zakrzew gmina przekazywała  

do Inspekcji, prasa pisała, że w długim okresie w jednym miejscu był stosowany nawóz, nie 

dostaliśmy odpowiedzi, było to dawno, trudno powiedzieć jak to wygląda, czy działania będą 

skuteczne, czy Inspekcja dostrzegła nieprawidłowości? Główny problem polega na tym, że 

norka amerykańska, gatunek obcy po pierwsze też był wniosek Komisji w zeszłym roku  

do Ministra, że wpisać norkę jako gatunek inwazyjny, wtedy hodowla podlegała by kontroli 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, musieli by mieć specjalne zezwolenia. 

Kilka lat temu zmieniono przepisy o nawozach jako nawóz, odchody norek nie były 

traktowane jako nawóz i w związku z tym, podmioty, które hodowały norki musiały mieć 

specjalne zezwolenia, których najczęściej nie miały. Lobby spowodowało, że zmieniono 

przepisy o nawożeniu i organy ochrony środowiska mają ręce związane, Inspekcja bada pod 

kątem prawidłowości stosowania tego nawozu. W materiałach przekazałem informację, na 
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podstawie inspektora nadzoru budowlanego, naszych zezwoleń. W tej chwili hodowla norek 

największa jest w miejscowości Łobez i miejscowości Sierszew. Słychać o planach kolejnych, 

w miejscowości Niedźwiady. Jest na etapie uzyskanie warunków zabudowy gminie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - temat taki, który trzeba ciągle śledzić, bowiem 

zakusy w rejonie Witaszyc były powstawania hodowli, były prowadzone interwencje, 

zbierane podpisy nie wiem na ile, ale słyszałem głosy, że mnie osobiście się wystraszyli. 

Jeżeli chodzi o ustawę o nawożeniu ona bardziej precyzuje nie przekroczenie dawki azotu. 

granica, którą można najszybciej pomierzyć poprzez badanie glebowe. jeśli chodzi o samo 

stosowanie to chodzi o to, żeby tego nawozu od norek amerykańskich nie były stosowane 

inne, bo słyszałem, że sie krew wylewa, inne odchody zwierząt, pióra ptasie itp.  

Kontrole Inspekcji, co jest formalnie wywożone, żeby nie było niedomówień, osądzeń.  

Dla mnie częściowo sprawa hodowli norek i wywożenia nawozu może być wierzchołkiem 

góry lodowej w niektórych miejscach, żeby pod tym „płaszczykiem” nie utylizowano innych 

odpadów organicznych. Ciągle pozostaje do uregulowania ustawa o emisji zapachowej, 

odczuwanie zapachów może mieć charakter subiektywny. Nie wywożenie po nocach, raz 

drugi był w komisji wniosek. Zrobiliśmy wystarczająco, tyle na ile nam ramy prawne 

pozwalają. Ta sprawa jest pod kontrolą powiatu, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe. 

Na telefony, sygnały społeczne reaguję jednorazowo. Wiem jak ze swojej strony działania 

podejmować.  

 

Ad. pkt. 4 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2016 roku w zakresie działania komisji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła.  

 

Ad. pkt. 5 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał odpowiedzi na wnioski Komisji  

od Zarządu Powiatu Jarocińskiego, który poinformował, że zaakceptował wnioski Komisji  

w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2017 rok kwoty na dofinansowanie wniosków 

dotyczących usuwania azbestu oraz sprawy przyszłorocznego podsumowania edycji konkursu 

„Śmieciom – STOP!” mającego odbyć się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp.  

z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach. Jednocześnie poinformował, że zostanie 

przygotowane stosowne wystąpienie z prośbą o możliwość zorganizowania podsumowania 

XVIII edycji konkursu na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. 

Ponadto odczytał odpowiedzi na wniosek Komisji dotyczący przeprowadzenia inwentaryzacji 

zadrzewień śródpolnych i śródleśnych o znaczeniu strategicznym dla rolnictwa i ochrony 

środowiska. 

Kopie pism stanowią załączniki nr 6 i 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 8 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok w zakresie 

działania Komisji.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

obecnych na sali członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu 

Jarocińskiego zmieniającego Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2028. Projekt 

uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w WPF. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa 

obecnych na sali członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest „za” pozytywnym 

zaopiniowaniem przedstawionego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się 

wstrzymał? Dziękuję. 

 

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 11.00 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

  


