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Protokół nr 36/17 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 25 kwietnia 2017 r. w godz. 10:00 – 11.10 

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 Radny Pan Mikołaj Szymczak i pan 

Zbigniew Kuzdżał. 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 

załącznik nr 2 do protokołu. 

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Andrzej 

Szlachetka, 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 stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu.    

2. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony 

środowiska. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1 

P. P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – przedstawił informację 

o stanie wykorzystania zasobów naturalnych ze złóż na terenie powiatu. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - dziękuję za zreferowanie. Czy są 

pytania? 

 

Radny J. Zegar – czy przedsiębiorca z miejscowości Cząszczew posiada aktualną koncesję 

na wydobywanie kopalin? 

 

P. P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – posiada, ale wydana 

przez Marszałka Województwa, ponieważ zwiększył powierzchnię, która przekracza 2 ha.  

 

Radny L. Bajda – przypomnę skąd zamysł wprowadzenia tego tematu przez Komisję. Tak 

rzadko wychodzimy w teren typowo rolniczy. Często pojawiają się informacje, że nic nie ma 

ze złóż mineralnych. Często uważa się, że złoża mineralne to węgiel, rudy żelaza. Do złóż 

mineralnych zaliczamy wszelkie kopaliny łącznie z piaskiem i żwirem oraz innymi 

elementami, które pobierane są bezpośrednio z zasobów ziemi. Często jest tak, że jeśli jest 

złoże, to czy płacą podatek, bo takie informacje są do Gminy, czy powiat ma coś z tego, w 

jakim zakresie, czy nie ma zagrożeń, czy gdzieś jakieś składowisko chcą urządzić. Takie 

elementy pojawiają się dosyć często. Mając informację dziś na komisji odnośnie złóż, ich 

rozmieszczenia, ewentualnych pozwoleń, dokumentacji pozwala szerzej spojrzeć w którym 

miejscu jesteśmy w przypadku wystąpienia zagrożeń czy ewentualnych płatności. 

Przyszłościowo żeby uzupełnić materiały jakie są złoża w zasobach. 
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P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – wszystkie złoża 

udokumentowane są u nas w urzędzie. Natomiast te które aktualnie zostały udzielone 

koncesje, te zostały wymienione bo to jest rola Starosty. Koncesje udzielone przez Marszałka 

są nie do końca w zasięgu Starostwa. Marszałek przesyła koncesje do wiadomości, natomiast 

nie ma informacji o nadzorze i kontroli.  

 

Radny L. Bajda – a szkoda, bo za chwilę pojawi się ocena występujących zagrożeń 

ekologicznych lub ocena odziaływania wpływu na środowisku w związku z pozyskiwaniem 

kopalin np. że żwirownia zagraża lasom lub ze obniża się poziom wód itd. 

 

P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – jeśli chodzi o złoże 

Witaszyce to jest jedyne złoże eksploatowane obecnie w zakresie surowców ilastych. Obecnie 

przejął to podmiot prywatny, prowadzi rekultywację i zmniejsza złoże i będzie mniejsze 

oddziaływanie. Kolejna sprawa to nowość, która się pojawiła tzw. opłata eksploatacyjna, 

która od ubiegłego roku trafi do budżetu powiatu w 15%. Wpłaty wnoszone są w dwóch 

ratach. Pierwsza w pierwszym miesiącu po upływie półrocza, czyli do końca lipca. Ze 

względu na wielkość wydobycia na terenie powiatu ogólna kwota która wpłynęła za 2016 rok 

to jest 493.000 zł. Dla dochodu powiatu to jest znaczna kwota. W porównaniu do opłat za 

korzystanie ze środowiska to jest ok. 250.000 zł. Rząd jednak przygotowuje zmiany 

w przepisach prawa i chcą jednak te opłaty zabrać. Raczej zabiorą.  

 

Radny J. Zegar – na zjeździe Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pisaliśmy pismo do 

Premiera, żeby te środki w powiecie zostały. Proponuję, byśmy jako Rada również 

wystosowali apel, by środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej pozostały w budżecie powiatów i 

tak osłabionych finansowo. Złoża znajdują się na naszym terenie to dlaczego mamy z tego nie 

korzystać. Taki formalny wniosek składam.  

 

Radny L. Bajda – popieram, że taki wniosek trzeba przegłosować. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – wobec tego, kto z członków Komisji jest 

„za” wnioskiem zgłoszonym przez radnego Juliana Zegara proszę o podniesienie ręki. 

 

Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie. 

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego na swoim 

posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. podjęła wniosek, aby Zarząd Powiatu przygotował 

projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego wyrażającej sprzeciw w zakresie planowanych 

zmian przepisów prawa, które pozbawią powiaty dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za 

wydobywanie węglowodorów zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze. 

 

Ad. pkt. 2.  

P. P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – przedstawił informację 

o promocji powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony 

środowiska. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – czy jakiś album jest przygotowywany? Już kiedyś o to monitowałem, żeby 

jedno, dwa zdjęcia umieścić z przełomu rzeki Lutynii. Ten przełom mieści się pomiędzy 

Gminą Jarocin a Gminą Kotlin. Słupia w kierunku Hilarowa. Przepiękny teren, a nigdy 

w żadnych materiałach niepublikowany.  
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Radny W. Kwaśniewski – chciałbym uzupełnić kolegę, że trzeba wejść w taką wąską dróżkę 

ok. 1,5 km i dojść do źródełka. Wysoka skarpa porośnięta lasem i z tej skarpy wyciska się 

woda z różnych miejsc. Trzeba iść nad pałacykiem w Słupii na Hilarów, między mostem na 

Lutyni a pałacem. W czasach kiedy nie było wodociągów połowa wsi Wola Książęca do tego 

źródełka jeździła wozami konnymi po wodę. To jest coś bardzo ciekawego.  

 

Radny L. Bajda – Niemcy planowali zrobić tam kąpielisko. Jeden wykop, pochodzi 

prawdopodobnie z 1942 r. wykonany przez Niemców. To jest ciekawe, że te małe źródliska 

łączą się wszystkie razem i tworzą dość wartki strumień rzeczny, co jest rzadko spotykane. 

 

P. P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – obecnie żaden album nie 

będzie przygotowywany. Szkoda, że pan Bajda nie był radnym wcześniej, bo album który był 

wcześniej przygotowywany przez firmę z Bydgoszczy. Tam był fotograf bardzo 

zaangażowany i gdyby miał wskazane miejsca, to na pewno by skorzystał. Uzupełniń nie 

będzie, najwyżej dodruk istniejącego albumu. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – przedstawił odpowiedź Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg w Poznaniu na pismo w sprawie przycinania lip przy drogach wojewódzkich na 

terenie Powiatu Jarocińskiego. Odpowiedź stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – przyciąć tylko tyle ile trzeba, gdzie jest niezbędna potrzeba. Tak to należy 

rozumieć.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – przechodzimy do zaopiniowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. Poproszę pana 

Skarbnika o przedstawienie zmian w zakresie działania Komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zmiany są następujące, w zakresie wydatków w dziale 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska mamy wyodrębniony rozdział ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu. W ramach tego planu w uchwalonym budżecie była 

zapisana kwota 26.000 zł na park w Kotlinie, na jego utrzymanie i rewitalizację. Z kwoty tej 

zostaje wyodrębnione 20.000 zł w sposób następujący: 11.360 zł zostaje przesunięte do 

rozdziału: gospodarka gruntami i nieruchomościami na uzupełnienie wydatków w zakresie 

usług pozostałych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami powiatu. Pozostała 

część 8.640 zł zostaje przeznaczona na utrzymanie parku w Porębie. Natomiast jeśli chodzi 

o park w Kotlinie powiat występuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej o przyznanie dofinansowania na następny etap rewitalizacji parku 

w Kotlinie. Mamy pewność, że te środki zostaną powiatowi przyznane. Będzie to kwota 

35.000 zł, a powiat musi wyłożyć ok. 45.000 zł wkładu własnego. Na majowej sesji środki 

zostaną odpowiednio przesunięte i wprowadzone do budżetu, aby zapewnić rewitalizację 

parku w Kotlinie. Druga zmiana dotyczy pozostałej działalności w gospodarce i ochronie 

środowiska. Zdejmowana jest kwota 1.007 zł. W ramach tego rozdziału była w dwóch 

poprzednich latach realizowana termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej 

w Kotlinie. Osoby, które obsługiwały projekt otrzymywały dodatki i wynagrodzenia i z tego 

tytułu miały prawo do tzw. „trzynastek”. Ta trzynastka została wypłacona a oszczędności są 

przenoszone do budżetu na fundusz wynagrodzeń.  

 

Radny J. Zegar – na park w Kotlinie zostanie 6.000 zł., a z jakich środków Zarząd chce 

dołożyć do projektu rewitalizacji parku w Kotlinie? 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – szukamy środków. 

 

Radny J. Zegar – w ciemno mam głosować? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – na ten moment głosujemy nad zmianami dotyczącymi 

przesunięcia 20.000 zł. 

 

Radny J. Zegar – zgadza się, ale za dwa tygodnie może się zrobić problem.  

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – zastanawiamy się z panem Frydryszakiem, czy nie 

zwiększyć środków po stronie dochodów z tytułu opat i kar za korzystanie ze środowiska. Za 

zeszły rok było ponad 300.000 zł. W tym roku założyliśmy 250.000 zł. Wydaje się gdybyśmy 

zwiększyli plan dochodów, to automatycznie mielibyśmy zwiększony plan na wydatkach na 

ochronę środowiska Czekamy jeszcze jakie będą wpływy. 

 

Radny L. Bajda – przyglądałem się parkowi w Kotlinie i tam trzeba działać już szybko. 

Oprócz podstawowego utrzymania i zabezpieczenia elementów przyrodniczych, które są 

prowadzone we frontalnej części i od strony południowej to jest jedna sprawa. W drugiej 

części oprócz porządkowej kwestii rozpocząć prace w kierunku przywrócenia stanu. 

 

P. P. S. Frydryszak, główny specjalista ds. ochrony środowiska – duży wpływ z tych opłat 

jest zwykle na koniec kwietnia i to da odpowiedź czy zwiększamy plan czy nie. Nawiązując 

do tematu komisji asekuracyjnie przewidzieliśmy opłaty eksploatacyjne, ponieważ w tym 

roku na pewno ich już nie zdejmą w wysokości 400.000 zł. Teraz już widać, że będzie 

ok. 500.000 zł. Wszystko wskazuje będziemy zwiększać stronę dochodową powiatu, a co za 

tym idzie że te ok. 30.000 zł nie powinno być problemu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – poddaje pod głosowanie pozytywną 

opinię o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. Kto 

jest „za” proszę o podniesienie ręki. 

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 4 głosami „za”. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – na posiedzenie Komisji w czerwcu 

zostanie zaproszony Piotr Walkowski prezes Izb Rolniczych w zakresie odszkodowań za 

szkody spowodowane przez zwierzynę leśną. Zaproszeni zostaną również myśliwi. Proszę 

zawiadomić media. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji 

zakończył obrad. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Szlachetka 

Protokołowała:  

 

E. Wielińska 

 


