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Protokół nr 2/14  

z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego  

w dniu 5 grudnia 2014 r. w godz. od 14.00 do 15.10  

w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie  

 

*   *   *  

 

      W posiedzeniu komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności stanowiącej 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: 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji. 

2. Informacja z przebiegu masowych, proedukacyjnych akcji ekologicznych organizowanych 

przy wsparciu budżetu powiatu jarocińskiego. 

3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania 

Komisji. 

4. Propozycje do planu pracy komisji na 2015 rok.  

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – zaproponował na 

wiceprzewodniczącego komisji p. Andrzeja Szlachetkę. 

 

 Pan radny Andrzej Szlachetka wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Ponieważ nikt więcej nie zgłosił żadnych kandydatów, p. Leszek Bajda Przewodniczący 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poddał pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę na w/w 

stanowisko. 

 

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym, 5 głosami „za” zaaprobowali wybór p. Andrzeja 

Szlachetki na Wiceprzewodniczącego Komisji 

 

Ad. pkt. 2. 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – przedłożył 

informacje z przebiegu akcji ekologicznych, których celem jest edukacja młodzieży szkolnej. 

Oznajmił, że Zarząd Powiatu w Jarocinie na posiedzeniu w dniu 3 marca 2014 roku przyjął zasady  

i formy organizacji masowych proedukacyjnych akcji ekologicznych o zasięgu powiatowym, 

planowanych do realizacji w 2014 roku, przy wsparciu budżetu powiatu jarocińskiego, zgodnie  

z Uchwałą nr XLVI/313/13 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2014 rok z późniejszymi zmianami – w ramach działu  

900 rozdziału 90095. Akcje proekologiczne organizowane w br. to: XV edycja powiatowego 

konkursu „Śmieciom – STOP!” oraz kampania „Sprzątanie świata – Polska 2014”. Mają one na 

celu popularyzację prawidłowego i racjonalnego postępowania z odpadami, promocję postaw  
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i zachowań przyjaznych dla środowiska, edukację ekologiczną, prezentację zagadnień ochrony 

środowiska z zakresu gospodarki odpadami oraz budowanie świadomości proekologicznej głównie 

młodszej części naszego społeczeństwa. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Informacja została przyjęta. 

 

Przewodniczący Komisji p. L.Bajda - część państwo otrzymali w materiale. Mnie jest o tyle 

łatwiej, że jakiś kontakt miałem stale z wydziałem. Pytanie: czy środków na edukację starcza, czy 

przydałoby się jeszcze, czy akurat tak jest granica, że są wydatkowane i jest ok? 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska - wielkość 

środków na które wydatkujemy w danym roku, na te akcje na które zbieramy, te sprawdzone czyli 

te dwie kluczowe to wielkość środków została wypracowana na bazie doświadczeń minionych lat. 

Jeżeli chodzi o nagrody wydaje się, że jest wystarczający związany z konkursem, ponieważ te 

pierwsze nagrody są to zawsze rowery, czyli zachęcające uczestników do brania udziału i zawsze 

podkreślamy, że rower jest tą pierwszą nagrodą. Sporo osób często nie informujemy. Szkoły 

informujemy, osoby, które są nagrodzone lub wyróżnione. Natomiast nie powiadamiamy, które 

zdobyły pierwszą nagrodę. Często są zaskoczone, muszą organizować transport na odbiór tej 

głównej nagrody. Zdarzało się, że z Witaszyc to taka osoba wsiadała na rower i ścieżką rowerową 

jechała do domu. Natomiast, jeżeli chodzi o drugą akcję to też wspieramy, życzenia może byłyby 

większe, ale te nasze środki finansowe mają zachęcać do akcji a nie jakby w niewiadomo, jaki 

sposób pokrywać inicjatywy. Przypada to z reguły ok. 150zł na szkołę. Gmina Jarocin też wspiera 

to jest współpraca, że nie tylko my, ale gmina dodatkowo jeszcze ukierunkowuje na worki, 

rękawice. My rozszerzyliśmy ten zakres na nagrody, przy okazji tej akcji szkoły proponują różne 

inne inicjatywy. Również kwestia wywozu na składowisko, koszty też nie są zbyt małe. Udało nam 

się na bazie kilku lat wypracować jakąś też kwotę i tego się trzymamy. W tej chwili jest to kwota 

wystarczająca, która zachęca do uczestnictwa w tej akcji, zresztą tak jak bywało w poprzednich 

latach liczba uczestników się utrzymuje, mieliśmy ponad 200 pod 300 osób. Poniżej 100 osób nie 

zdarza się żeby było uczestników. Natomiast, jeśli chodzi o akcję „Sprzątania świata” placówki 

oświatowe nie korzystały, a tak od roku praktycznie w 100% wszyscy korzystają. Także odzew jest 

właściwy. 

 

Przewodniczący Komisji p. L.Bajda – z tego, co zauważyłem są różnorodne formy ale głównie ta 

gospodarcza odpadami, taki ciężar największy jest kierowany. Tak to rozumiem. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – nie będę 

ukrywał, że zastanawialiśmy się zresztą jest to też decyzja zarządu, który co roku zatwierdza nam te 

akcje, w przypadku konkursu żeby nie rozszerzyć… środki te znajdują się w budżecie powiatu, 

kiedyś były bardziej znaczone i nazywały się „Powiatowy fundusz ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej”, był bardziej skierowany na gospodarkę odpadami. Natomiast „Śmieciom – 

STOP”, czyli głównie odpady. Próbujemy też często rozszerzać a kontynuować jednocześnie 

tradycję, to już jest któraś edycja. W tym roku mamy temat „Segregacja – dobry nawyk” -w formie 

pracy multimedialnej, osoby mogły się wykazać i wskazać pracę w komputerze. Oczywiście był też 

wydruk papierowy, czyli oprócz tego można było w formie papierowej napisać pracę. Natomiast w 

poprzednich latach było rozszerzone o tzw. „niską emisję”, czyli ograniczenie spalania w piecach 

domowych. „Niska emisja” to też różnego rodzaju programy wojewódzkie, w których w jakiś 

sposób samorządy gminne i powiatowe muszą uczestniczyć m.in. w formie edukacji młodzieży. 

Dlatego, mimo że są to odpady staramy się te tematy tak dobierać żeby nie były ściśle odpady.  
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Przewodniczący Komisji p. L.Bajda – czyli rozumiem różne formy są. To, co jest sprawdzone 

warto kontynuować. Jeżeli przynosi efekty, jeżeli się coś nowego pojawia, rozumiem, że tak jest 

cały rok kalendarzowy, że z pewnymi życzeniami, pomysłami zainteresowani mieszkańcy powiatu 

mogą również wychodzić. Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionego materiału? Jeżeli 

niema to dziękuje za złożenie informacji. Kto z państwa jest za tym, aby przyjąć tę informację 

przedstawioną przez wydział? 

 

Dziękuję bardzo stwierdzam jednogłośnie ( 5 „za”) informacja została przyjęta. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda - ja od razu  będę  miał pytanie do Pana Skarbnika czy to tak 

musi być, czy nie? Ja czytałem dokładnie ten budżet w wielu przypadkach podzielone zadaniowo, 

że się określa wydatki bieżące, wydatki inne a niema wszędzie wyspecyfikowanych zadań. Czy to 

by ewentualnie utrudniało realizację tego budżetu w ciągu roku, czy to są jakieś znane zadania tylko 

się nie specyfikuje na tym etapie? To będę chciał wiedzieć od razu na wstępie. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – od razu wyjaśniam. Procedura budżetowa Powiatu 

Jarocińskiego, jak również przyjęty projekt budżetu i budżet obowiązujący np. w roku 2014 jest 

budżetem opracowanym na podstawie klasyfikacji budżetowej. Rozumiem, że pyta pan o budżet 

zadaniowy. To wszystko zależy od tego, jaką przyjmiemy strategię, czy będziemy chcieli mieć 

budżet zadaniowy czy budżet dotyczący klasyfikacji zadaniowej. Są dwa przepisy, budżet 

zadaniowy jest w tej chwili wymogiem na poziomie państwa natomiast na poziomie jednostek 

samorządu terytorialnego nie ma takiego obowiązku. Są samorządy, które wprowadziły budżety 

zadaniowe mam tutaj na myśli Kraków, jednakże zdecydowana większość samorządów konstruuje 

budżety na etapie kwalifikacji budżetowej, czyli tego cyfrowego oznaczenia poszczególnych zadań, 

które realizuje powiat. Żeby zobrazować zadania, które realizuje powiat przygotowałem 

prezentacje, gdzie można powiedzieć zadania w zakresie komisji rolnictwa są wskazane zarówno 

po stronie zadań jak również po stronie klasyfikacji budżetowej. 

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda - czyli rozumiem mnie o to chodziło, że załużmy 

członkowie zarządu mogą być bardziej zorientowani. Wchodzący pierwszy raz w struktury 

powiatowe czytają to i zaczynają się domyślać. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – dokładnie i dlatego np. akcje proekologiczne, o których 

mówił Pan Sławek są wykazane w prezentacji zbiorczo, mimo że w samej klasyfikacji budżetowej 

będziemy płacić i za usługi np. wywóz śmieci z lasu, jak również za zakupy bieżące np. 

zakupowane worki na odpady, na śmieci, grabie i tego typu sprzęt. 

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda - do czego zmierzam, że jest budżet taki ogólny przyjęty to 

łatwiej jest w nim troszeczkę manewrować 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – dodam tylko tyle że dla potrzeb działalności Rady i Radnych 

ten budżet w przypadku powiatu ma wiele cech czy znamion budżetu zadaniowego. Jak sobie 

państwo pooglądacie załącznik nr 3 to są to zadania i są wyspecyfikowane szczegółowo, podobna 

sytuacja dotyczy załącznika nr 8 gdzie mamy plan dochodów i wydatków związanych z zadaniami 

z ochrony środowiska. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił analizę projektu budżetu powiatu na 2015 rok 

w zakresie działania komisji.  

Projekt budżetu powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5. 
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Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – dziękuję bardzo, widzę, że jest to dopracowane. Na pewno 

trochę dołożymy powiatowych środków na realizację zadań z ochrony środowiska. My jesteśmy w 

innej sytuacji praktycznie budżet przygotowano, już zamknięto w zasadzie, więc wpisywanie 

nowych rzeczy, nowych zadań wiązałoby się z narobieniem większego bałaganu niż pożytku w tym 

zakresie. Jeżeli są jakieś uwagi, zapytania to bardzo proszę. 

 

Radny W. Kwaśniewski – czy te 100 tys., które przekazujemy na termomodernizację Kotlina, ono 

pomniejszy wydatki w dziale pomocy społecznej 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – nie pomniejszy, tylko ono jest tam zawarte. W rozdziale 852 

02 Domy Pomocy Społecznej. 

 

Radny W. Kwaśniewski – ale to znaczy ono raz jest zawarte czy dwa? Raz jest zawarte w stronie 

wydatkowej 900, a potem w tym drugim dziale. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – w 900-tce niema. W 900-tce jest tylko Park w Górze, akcje, 

wspomaganie systemów, inwentaryzacja lasów. 

 

Radny W. Kwaśniewski – to jest w 900-tce a te 100tys? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – a 100 tys. jest w 852 02. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – jest zainteresowanie tematem i słusznie. 

 

Radny J. Zegar – a w tym Parku w Górze na rewitalizację to będzie jakiś przetarg? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – oczywiście musi być nie tyle słowo przetarg ale musi być 

dokonany wybór firmy, która będzie wykonywać tego typu usługi, musi się odbyć na zasadach 

przetargowych konkursu, złożenia ofert przez Dom Dziecka „Domostwo” w Górze. 

 

Radny W. Kwaśniewski - czyli to może ulec zmianie? 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu - nie, nie wartość mają ogółem 40500 i na tą wartość 

ogłaszają…, pokoszenie trawy, utrzymanie zieleni. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – utrzymanie bieżące. 

 

Radny K. Matuszak – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo myśmy tak rok temu nieśmiało 

proponowali, ten temat nie podchwycił, aby szkoła w Tarcach w ramach zajęć lekcyjnych sobie te 

pieniążki zarobiła. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – albo w ramach praktyk. 

 

Radny K. Matuszak – w ramach praktyk. Pan dyrektor był do tego nastawiony tak sobie, ale ja 

cały czas uważam, że te pieniądze mogłyby do szkoły w Tarcach wrócić. To by było można 

powiedzieć pożyteczne i by się opłacało szkole. Tak mi się wydaje. W ramach praktyk można by to 

dograć, taka jest moja opinia. 
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Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – punkt ważny do rozpatrzenia, tak też na gorąco się 

dogaduje różnych rzeczy, ale czy tam im nie chodzi ewentualnie o kwestie zorganizowania dojazdu 

pewnych grup. 

 

Radny K. Matuszak – na pewno, ja tu nie ganię dyrektora, ja sobie zdaje sprawę, że teoria jedno, 

praktyka drugie.  

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – pomysł nie jest najgorszy. Ja miałem okazję uczestniczyć 

w rewitalizacji wielu parków i zapobiec wielu sprawom, kiedyś jeszcze był opisywany przeze mnie 

cykl parków w Gazecie Jarocińskiej. Poprawiło się to aktualnie do poprzedniego wyglądu, ale 

chciałoby się jeszcze więcej. Jeżeliby może nie z poziomu Rady, ale Komisji takie pismo do 

dyrektora ZSP wyrażające jakby wolę nasza, że chcemy im powierzyć część środków z tego 

funduszu w ramach wykonywania prac, w ramach zawodu technik krajobrazu. Z pozycji Komisji, 

jeżeli wystosujemy takie pismo będziemy wiedzieć, jaki jest odzew i czego możemy się 

spodziewać. 

 

Radny K. Matuszak - ja uważam, że te pieniądze by były w szkołach. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – wniosek będzie, że Komisja występuje do dyrektora ZSP-

B w Tarcach celem pozyskania dodatkowych środków z budżetu powiatu jarocińskiego poprzez 

organizowanie zajęć terenowych i prac pielęgnacyjnych w ramach praktyk. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – poddał wniosek pod głosowanie. ( w ramach rozdziału 

9095 kwota 40500) 

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (5”za”). 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – poddał projekt budżetu na 2015 rok pod głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”  

projektem budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie działania Komisji.  

 

Ad. pkt. 4.  

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – przedstawił propozycje do planu pracy Komisji na 2015 

rok. Propozycje tematów stanowią załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – jeśli chodzi 

o zadania powiatu i co będziemy realizować to jak najbardziej, może trochę ten stan selektywnej 

zbiórki to daleko idąca tematyka, bo to bardziej ta selektywna zbiórka do odpadów komunalnych. 

Zadania powiatu to głównie zadania administracyjne związane z udzielaniem zezwoleń. Temat 

może być jak najbardziej. Tą pierwsza część bym wykluczył tylko o realizację ustawy o odpadach 

na terenie powiatu, jeśli można. Selektywna zbiórka to bardziej zadania gmin w zakresie 

gospodarki komunalnej. Informacja o realizacji ustawy o odpadach by była bardziej trafna. 

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – w porządku, czyli mała poprawka będzie. 

 

Radny K. Matuszak - Panie Przewodniczący, jeżeli mogę zasugerować, ja nie mówię, że musimy 

tak robić ale Komisja Rolnictwa w poprzedniej kadencji bardzo mocno zaangażowała się w kwestie 

związane z walką przeciwpowodziową szczególnie na terenie gminy Żerków. Zawsze żeśmy luty, 

marzec zajmowali się ta tematyką, ponieważ jest to taki okres, w którym ta ewentualna powódź 
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może wystąpić. Taka jest moja propozycja, aby w marcu zająć się kwestiami związanymi z tym 

zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu ze szczególnym uwzględnieniem gminy Żerków. 

Jeżeli oczywiście Pan Przewodniczący pozwoli. 

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – byłoby to bardziej wiodące. 

 

Radny K. Matuszak - byłoby to bardziej wiodące. Komisja nasza bardzo mocno angażowała się 

przez te 4 lata w te kwestie związane z zagrożeniami przeciwpowodziowymi. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – czyli byśmy tak napisali: ocena sytuacji zagrożeń 

powodziowych na terenie powiatu jarocińskiego. 

 

Radny K. Matuszak - wtedy prosiliśmy Spółki Wodne, Melioracji i wtedy już wiedzieli jaki jest 

stan na rzekach. Byli też w stanie podać plany inwestycyjne na następny rok. 

 

Radny K. Matuszak - myśmy wielokrotnie jechali przejść się po wałach, wspólnie z radnymi 

gminy Żerków żeśmy taką wizytację robili. Wspólnie z Komisjami i Radą Miasta Żerków żeśmy 

taką wizytacje robili. 

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – czyli mogę napisać posiedzenie wyjazdowe? 

 

Radny K. Matuszak  - jak najbardziej. 

 

Przewodniczący Komisji p. L. Bajda – jest to potrzebne, jako ekolog uczestniczyłem w takim 

wyjeździe. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – jeśli można się 

włączyć, chciałem powiedzieć, że w tym temacie realizowany jest zbiornik, który ma też charakter 

przeciwpowodziowy na terenie gminy Jaraczewo. Moim zdaniem to jest od sytuacji zagrożenia 

jeżeliby nie było w Żerkowie można by spotkanie w Jaraczewie. Proponuje napisać Komisja 

wyjazdowa w zależności od sytuacji. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda - w czerwcu: ocena funkcjonowania Żerkowsko-

Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Będą przeze mnie przepytani przynajmniej z kilku spraw, 

jako że uczestniczyłem w walkach zanim był tworzony ten Park Krajobrazowy to było w latach 86-

89. Później były wyjazdowe posiedzenia Krajowej Rady Ekologicznej Związków Młodzieży 

Wiejskiej i dlatego paru szczegółów bym się chciał dowiedzieć. Samo istnienie Parku polegające na 

wykonywaniu niektórych zakazów wynika ze statusu parku, ale po tym, w jakim zakresie, jak 

szeroko są podjęte działania ochronne i promocyjne. Ewentualnie z poziomu komisji znacznie 

wcześniej byśmy wystąpili o przygotowanie takiej informacji. 

  

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – jeśli mogę się 

włączyć znowu muszę się pytać o rolę wydziału w tym zakresie. Dyrekcja Parku jak najbardziej, ale 

rola wydziału. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – ale to jest celowo przeze mnie wpisane. Wydział 

powinien mieć sprawozdawczość przynajmniej coroczną, co oni w zakresie tych działań 

ochronnych i zabezpieczenia tego parku zrobili? 
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P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – dokładnie nie 

rozumiem bo prawie co roku przedstawiciel tego parku jest na komisji, przedstawia informacje o 

zadaniach. Jest nowe zarządzenie, granice parku zostały utworzone, prawie się nie zmieniło i tam 

też pojawiły się różne zadania ochronne w tym zakresie i komisja jest na bieżąco. Natomiast roli 

wydziału w tym zakresie za bardzo nie rozumiem. W jakim zakresie ma wydział przygotować 

informacje, jeżeli mamy dyrekcję parku, która podlega Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, 

bo w tej chwili tak to jest jakby podległość. Gdyby nie było dyrekcji wydział mógłby 

przygotowywać takie informacje o parku. Ogólne to ja najbardziej, ale pytanie czy o to chodzi, bo 

informacje ogólne były wielokrotnie przedstawiane w naszych materiałach. Może zostać wydział, 

ale musimy z Panem Przewodniczącym przekonsultować, jaka rola wydziału by była. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – jeżeli nie wnosiłoby to nic konkretnego jestem w stanie 

wykreślić. 

 

Radny K. Matuszak - ja bym nie wykreślał, bo może to co mi się nie udało to może się Panu 

Przewodniczącemu uda, w większym stopniu zaangażować wydział. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – nie ukrywam, że w tej części ekologicznej większe 

rozeznanie mam, ale wspólnymi siłami musimy sobie pomagać. 

 

Radny K. Matuszak - jeżeli chodzi o Koła Łowieckie, problem, który przejdzie z poprzedniej 

kadencji, mianowicie cały czas Koło Łowieckie „Jeleń” zabiega o pozyskanie okręgu, który jest w 

tej chwili we władaniu Agencji Rolniczej w Poznaniu. Okręg był okręgiem leśnym, teraz jest 

okręgiem polnym. Koło łowieckie uważa, że, jeżeli jest okręgiem polnym to we władaniu Pana 

Starosty jest kwestia przydziału tego terenu ewentualnemu dzierżawcy. Istnieje umowa między 

Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego a Kołem Łowieckim Akademickim i cały czas się toczy 

o to batalia. Ja tylko mówię, że taki problem jest i on się tutaj pojawi. Dlatego mówię to na Komisji 

Rolnictwa, ponieważ myśmy tu wielokrotnie ich gościli i jako Komisja Rolnictwa w jakiś sposób te 

sprawy pilotujemy. Jesteśmy takim pośrednikiem między Zarządem Powiatu a Kołem Łowieckim. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – czyli rozumiem że do sierpnia coś w tym zakresie 

powinno się wyjaśnić. 

 

Radny K. Matuszak - ja myślę, że oni się do pana zgłoszą lada chwila, bo oni cały czas nas do tej 

sprawy monitują. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – tu już nie chodzi o same, bo to zaraz takie skojarzenie ze 

odsączały selekcyjne, ale również, bo to również szkody w rolnictwie itd. Przyjrzymy się tematowi 

jak najbardziej. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – październik: ocena stopnia zaawansowania, 

wykorzystania alternatywnych źródeł energii na terenie powiatu. To jest pewna nowość, która 

dotyczy tego, że mamy różne źródła, tudzież komisja zorganizowała takie szkolenia na temat 

biogazowi. Mamy różne alternatywne źródła energii i czy coś się pojawiło czy mamy taką ciszę 

wokół tematu. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – tu akurat się 

zgodzę, ze wydział może przygotowywać takie informacje, nawet zbieraliśmy na stronie 

internetowej, aczkolwiek trzeba by było je zaktualizować, gdzie się one pojawiają i trzeba by było 

na komisji październikowej uaktualnić. 
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Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – decyzje środowiskowe również gminy wydają o ile 

trzeba, o to też można poprosić Urzędy Gmin. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – listopad: ocena stanu pomników przyrody na terenie 

powiatu. Mamy tych pomników sporo, ich stan jest zróżnicowany różnie one funkcjonują, różnie są 

zewidencjonowane. W niektórych miejscach jest inwentaryzacja zrobiona, w niektórych musiałaby 

być aktualizowana, co się w tym temacie dzieje. Pomniki przyrody to drzewa, ale tych form jest też 

więcej i ewentualnie taka ogólna ocena stanu przyrody. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – parę lat temu 

Starosta prowadził rejestr pomników przyrody, wtedy było to przedstawione na komisji i na Radzie, 

o ile było to możliwe jechaliśmy w teren. Potwierdzę, że stan tych pomników jest niezbyt dobry. 

Natomiast w tej chwili Starosta nie ma takich kompetencji, przeszły do Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska i oni prowadzą rejestr tych pomników przyrody, próbują to na stronie 

internetowej umieścić. Pytanie czy te pomniki nie umieścić z oceną oddziaływania. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – wydział Budownictwa i Środowiska oraz przedstawiciele 

Gmin i Nadleśnictwo Jarocin, bo w działaniu nadleśnictwa jest też trochę tych pomników. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – trzeba by się 

zastanowić, w jakim zakresie, bo generalnie obowiązek utrzymania pomników przyrody należy do 

właścicieli gruntu na którym się znajduje. My jako Powiat i wydział jakbyśmy się podjęli to tylko 

do pomników, które są na nieruchomości trochę tak dziwnie, bo cała nieruchomość jest wpisana w 

rejestrze zabytków. Rejestry zabytków nie maja wyszczególnionych pomników przyrody, tu się 

jednak zdarzyło, że są na terenie Parku w Górze, a poza tym na terenie nieruchomości powiatowej 

nie ma pomników przyrody typowo. W tym zakresie o stanie pomników można się wypowiedzieć, 

natomiast, jeżeli chodzi o pozostałe to trzeba by było szukać właściciela, nadleśnictwo jedynie to, 

co się orientuję to pojedyncze się pojawiają m.in. na terenie nadleśnictwa w Tarcach 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – dużo mogą powiedzieć, w niektórych miejscach też robili 

żebym nie wkraczał za szybko, bo łatwiej jest w ten czy inny sposób chronić 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – jeżeli komisja 

zadecyduje, że wydział ma zostać to jak najbardziej możemy przygotować taką informację ogólną. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – tu jest podwójna rola raz jestem po stronie Regionalnej 

Dyrekcji, raz po stronie inwestorów i teraz zrób żeby było wszystko w porządku. Tu chodzi o to, 

żeby pewnych uchybień też nie popełniano przy ocenie. Ja bym jednak tak to zostawił, chyba, że 

jest inna wola i nie łącze tych dwóch punktów. 

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska – wydział by 

może przygotował te informacje, zresztą będziemy w kontakcie Panie Przewodniczący. Bo jeżeli 

mamy temat ocena to nie wyobrażam sobie żeby ponownie wysłać pracowników do oceny i jakby 

w żadnym zakresie nie wiąże się z kompetencjami Starosty. Informacje ogólne zgadzam się 

natomiast temat jest ocena. Ocenę przeprowadzaliśmy parę lat temu, jeżeli Starosta prowadził 

rejestr, natomiast teraz możemy ocenić tylko te pomniki, które są na nieruchomościach 

powiatowych, jako tako, że odpowiadamy. Inwentaryzację Parku w Górze mamy dokonaną parę lat 

temu. 
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Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – a jak by było: aktualny stan pomników przyrody na 

terenie powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – informacja o stanie gleb na terenie powiatu, temat, który 

mnie szalenie interesuje z punktu widzenie chemiczno-rolniczego, bo nie wiem jak są badane próby 

glebowe a to jest też element środowiska i element plonowania w rolnictwie, element obiegu azotu 

itd. Jak również, w jakim zakresie jest ta ocena prowadzona, na pewno tak uważam, że 

przedstawiciel Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu lub, jeżeli jest delegat i na ten 

temat mogliby się wypowiedzieć. Bo to jest i rolnictwo i ochrona środowiska razem niedoceniana, 

niezauważana a ważna. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – w grudniu informacja o wypadkach przy pracy w 

rolnictwie. Późno trochę, ale przydałaby się taka informacja, KRUS o/ w Jarocinie. Czy są jakieś 

propozycje do planu pracy wraz z przyjętymi poprawkami? Proszę bardzo. 

 

Radny W. Kwaśniewski – ja chciałem jedną rzecz jeszcze się dopytać dokładnie, czy w kwietniu 

będziemy się także zajmowali sprawą spółek wodnych? Bo tu mamy ocena stanu cieków wodnych 

oraz urządzeń przeciw powodziowych na terenie powiatu. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – przeniesione na marzec. 

 

Radny W. Kwaśniewski – przeniesione na marzec, czy w marcu będziemy mieli informacje o 

działaniu spółek wodnych na terenie gmin.?  

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – oddzielny punkt żeby to był? 

 

Radny W. Kwaśniewski – to znaczy ja nie wiem czy oddzielny, mi chodzi o to czy my się tym 

tematem w ogóle zajmiemy? Bo w budżecie mamy dotację w wysokości 20000zł. do spółek w 

związku z tym nie powinniśmy tego tematu pomijać. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – ja bym proponował cały punkt dołożyć, bo to jest 

wyjazdowe posiedzenie. 

 

Radny W. Kwaśniewski –  po prostu żebyśmy nie pominęli tematu. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – czyli tak: ocena działalności Spółek Wodnych.  

 

Radny W. Kwaśniewski – i tu informację by złożył Związek Spółek Wodnych. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – czy jeszcze są jakieś propozycje? Jeżeli nie ma to proszę 

o przegłosowanie planu pracy wraz z poprawkami na rok 2015. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”  

przyjęciem planu pracy na 2015 rok w zakresie działania Komisji.  

 

Ad. pkt. 5. 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Szanowni Państwo powiat te pożyczki, umowy podpisał w 

roku bieżącym, one są z WFOŚ i Gospodarki Wodnej i będą opiniowane te uchwały na Komisji 

Budżetu oraz na Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. 
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Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – dziękuję bardzo, czy jeszcze jakieś inne uwagi w 

sprawach bieżących? Zmiany w budżecie. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Szanowni Państwo zbliża się koniec roku, jak to zawsze w 

grudniu dokonywane są przesunięcia w realizacji budżetu poszczególnych jednostek całego 

powiatu. To są zmiany przygotowane do budżetu na rok 2014 jeszcze. Jeżeli chodzi o stronę 

dochodową to zmian się nie przewiduje, natomiast po stronie wydatkowej w załączniku nr2 

zdejmujemy środki, które nie zostały wykorzystane w dziale Rolnictwo i Łowiectwo, pozostałej 

działalności łącznie kwotę 689zł. Ta kwota zostaje zdjęta z budżetu i przesunięta do rozdziału 

związanego z promocją jednostek samorządu terytorialnego, do rozdziału 750 76. To są wszystkie 

zmiany. Dziękuję. 

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – niewielkie zmiany, kwota potrzebna. Otwieram dyskusję 

czy są jakieś uwagi, jeżeli niema to proszę o przegłosowanie i przyjęcie propozycji zmian. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”  

projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok w zakresie działania Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – czy jeszcze jakieś inne sprawy bieżące? Jeżeli niema to 

dziękuję.  

 

Radny K. Matuszak - jeżeli mogę Panie Przewodniczący taką sprawę. Jako Przewodniczący Rady 

prosiłbym Pana Przewodniczącego o to, aby w tej kadencji protokóły z komisji były sporządzane do 

następnej komisji, tak sobie chciałem to ustawić, żeby nie było poślizgów ewentualnych, bo nie 

wiem czy były czy nie. Ale żeby tego pilnować, żeby do następnej komisji był protokół z 

poprzedniej komisji. Wtedy niema jakiś niedomówień, jeżeli chodzi o członków komisji, o wgląd, 

bo też tam były takie sprawy, że później były pretensje że niema itd. Taka jest moja propozycja i 

prośba Panie Przewodniczący. Dziękuję.  

 

Przewodniczący Komisji, p. L. Bajda – przyjmuję i będziemy wdrażać. Dziękuję bardzo. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrady o godz. 14.10. 
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