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Protokół nr 31/17 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 23 stycznia 2017 r. w godz. 10:00 – 10:15 

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 – Wicestarosta. 

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 funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz 

realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów 

wiejskich. 

2. Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu. 

3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2016 obecnej kadencji Rady 

Powiatu w Jarocinie. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawił informację o funkcjonowaniu  

na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych  

w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Informacja stanowi załącznik  

nr 3 do protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła. 

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – Informacja o funkcjonowaniu i zadaniach 

doradztwa rolniczego na terenie powiatu. 

Nie ma przedstawiciela ODR. Chodzi o to, że takim głównym naszym ośrodkiem doradztwa 

jest ośrodek działający w Marszewie, gdzie również Wojewódzki Ośrodek ma swój punkt. 

Organizowane są wystawy sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych, wystawy ogrodnicze,  

w ubiegłym roku były trzy takie wystawy, we wszystkich uczestniczyłem.  Również nasi byli 

rolnicy z terenu, którzy mają do pokazania stosowanie nowego sprzętu, ale głównie 

proponowane są nowe odmiany na terenie kilku powiatów w Wielkopolsce.   
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Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawiam do zatwierdzenia sprawozdanie 

z działalności komisji za rok 2016 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zatwierdzili sprawozdanie. 

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 

 

Nie było spraw bieżących. 

 

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji 

zakończył obrad. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


