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Protokół nr 4/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego  

w dniu 23 stycznia 2015 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. 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 2014. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – chciałbym poprosić, aby na początku wysłuchać Pana 

Janusza Stróżyka, który przekazał do Komisji Rolnictwa pismo.  

 

P. Janusz Stróżyk - odczytał wniosek w sprawie uciążliwej działalności gospodarczej na  

ul. Bałtyckiej 3 w Jarocinie. Jarocińska Policja, wielokrotnie pisałem wnioski, zawiadomienia, 

skutek żaden. Kilkanaście pism odmownych, motywują się tym, że brak znamion czynu.  

Jeżeli cisza nocna obowiązuje do szóstej rano a pojazd jest uruchomiony o w pól do piątej, piątej, 

silnik pracuje na postoju 10, 20 minut, w tak gęstej zabudowie, gdzie działki były typowo 

mieszkalne. Ten pojazd mało, że hałasuje przekracza wszystkie normy dopuszczalne ciszy nocnej. 

Jeżeli Komisja się orientuje cisza nocna wynosi 50 decybeli, ten pojazd wydaje ponad 100.  

Urząd Miejski przez 16 lat nie zrobił nic, nie powołał żadnej Komisji, aby coś z tą sprawą zrobić. 

Nie zrobili nic.  

 

Radny J. Zegar – przepraszam bardzo, a czy Pan z tym Panem Banasiakiem razem kiedyś drewna 

nie woziliście?  

 

P. Janusz Stróżyk – nie, jest taka kolej rzeczy, że ja pracowałem w tartaku.  

 

Radny J. Zegar – widzę z Pana przemowy, że jest Pan zorientowany. On był przewoźnikiem  

i do tartaku woził.  

 

P. Janusz Stróżyk – za mojej kadencji już nie. Na ulicy Bałtyckiej mieszkam 34 lata.  

 

Radny J. Zegar – Pan Banasik tez tyle mieszka?  
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P. Janusz Stróżyk – równo się budowaliśmy. Nie chodzi o to, aby likwidować firmę, chodzi o to, 

aby zmienić miejsce parkowania pojazdu. O zmianę miejsca tej działalności, ta działalność nie ma 

prawa istnieć w tym miejscu. Jest tyle miejsc w Jarocinie i w obrębie naszego osiedla, gdzie można 

tą uciążliwą działalność przenieść, nie powodując żadnych kosztów dla tego przedsiębiorcy  

i ratując nasze zdrowie. Ja straciłem zdrowie, jestem po dwóch zawałach, operacji serca.  

Jestem inwalidą pierwszej grupy. Panowie Wy to rozumiecie, co to jest dla człowieka chorego nie 

mieć spokoju we własnym domu? Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny K. Matuszak - myślę Panie Przewodniczący, że my to musimy przekazać do Zarządu, bo 

nie jesteśmy władni. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – do Komisji 

wpłynęło od Pana i Pańskiej Żony pismo w związku z niedopełnieniem obowiązków  

i nie respektowaniem zaleceń przez PIS i  PINB dotyczącej uciążliwej działalności gospodarczej  

na działce budowlano-mieszkaniowej w Jarocinie.  Podobne pismo skierowali Państwo do PINB, 

ale jest jedna rzecz, która mnie zanurtowała. Chodzi o to, że PINB pismem z dnia 25 listopada 2014 

zwrócił się do Burmistrza Jarocina w sprawie uciążliwości przez Pana omówionej i opisanej 

również w piśmie, że wydanie decyzji o natychmiastowej likwidacji uciążliwej działalności 

gospodarczej należy do Burmistrza Jarocina jako organu właściwego w sprawie. Czy były stamtąd 

udzielone odpowiedzi na to pismo, to chcę wiedzieć? 

 

P. Janusz Stróżyk - niestety nie, bo to było skierowane do Burmistrza Jarocina. Do tej pory nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – to jest 

nieprawidłowość, to od razu mówię. 

 

P. Janusz Stróżyk - rozmawiałem z panem Gibasiewiczem, mówił że ta sprawa będzie załatwiona 

do  świąt ubiegłego roku. Dzisiaj mamy 23 styczeń i pisma nie ma. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – następna sprawa, 

że Państwowy Inspektor Sanitarny pismem z 15 kwietnia 2010 r. zwrócił się do Państwa  

i rzeczywiście w tym piśmie wynika, że uruchomienie działalności w wyżej wymienionym zakresie 

wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Czy z urzędu też pan na to 

otrzymał jakąś odpowiedź? 

 

P. Janusz Stróżyk - nie. Niestety nie. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – ja uważam, 

że my jako Komisja pomożemy. Jest to inny organ, o innej właściwości od organu gminy. My jako 

Komisja nie chcemy być posądzeni o bezczynność albo lekceważenie mieszkańca powiatu. 

W związku z tym moja jest propozycja taka, by to przekazać do Zarządu celem dalszego 

postępowania. W tej sprawie Zarząd albo zwróci się bezpośrednio do Burmistrza w zakresie, 

co zostało zrobione, albo czy została udzielona odpowiedź? Względnie jeszcze wypowiedzą się 

radcowie prawni na ten temat. Tak ja bym to widział na dzień dzisiejszy. Jaka jest opinia państwa? 

 

P. Stróżyk - ja mam pytanie: jaki okres jeszcze ta sprawa będzie trwać niezałatwiona? Czy w ogóle 

będzie załatwiona? My jako mieszkańcy, sąsiedzi nie chcemy walczyć do końca życia, nie mamy sił 

i zdrowia by walczyć o normalne życie. 



 3 

 

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

pierwszym posiedzeniu komisji rozpatrzymy sprawę, co jest czynione. Poprosiłem, aby pan się 

wypowiedział, udzielony miał głos w tej sprawie. Niech Zarząd działa jako organ wykonawczy.  

 

P. Janusz Stróżyk - ja bym miał prośbę, aby to szybko było załatwione. 

 

Radny K. Matuszak - zarząd na pewno zleci do dalszej opinii, musi się pan uzbroić w cierpliwość 

to trochę potrwa. Miesiąc czy dwa musi Pan dać czas, my na komisji do tego wrócimy. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – ponadto tu  

Pan przekazał materiał dowodowy w postaci filmu, nagrań, który został skopiowany i równolegle  

z pismem byśmy to Zarządowi przekazali.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – kto z państwa jest 

za tym aby tak przeprowadzić tą sprawę? 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za” przekazaniem wniosku. 

 

Ad. pkt. 1. 

P. K. Banaszak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie – przedstawił informację 

o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacji programów 

pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.  

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

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

serdecznie za przedstawienie problematyki i na piśmie i teraz ustnie. Ja tylko króciutkie pytanie. 

Pojawiają się rozbieżności między liczbą wnioskodawców a liczbą wydanych decyzji, skąd to się 

bierze ta różnica procentowa? 

 

P. K. Banaszak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie - otrzymujemy te wnioski 

do 15 marca. Do 15 maja mamy złożoną taką ilość wniosków, 399 wnioskodawców złożyło 

wnioski dla obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania. Natomiast w sierpniu 

zaczyna się kontrola administracyjna tych wniosków, czy wniosek jest kompletny z drugiej strony 

czy wniosek ten nie krzyżuje się z innymi wnioskami. Zdarzało się tak, że rolnicy podawali te same 

działki, musieliśmy rolników wzywać, konfrontować, kogo to jest działka, czy to było umyślne 

działanie, czy nieumyślne działanie. Teraz już nie ma takich sytuacji raczej. Czasami było, że ktoś 

sprzedawał działkę a było to w tych miesiącach, kiedy były przyjmowane wnioski, po prostu ktoś 

przez pomyłkę a nie zdążył wykreślić tej działki. Różne historie w to wchodzą. Oprócz tego 

czekamy na wyniki kontroli na miejscu. Gospodarstwa są kontrolowane czy pod względem 

powierzchni czy pod względem przestrzegania wymogów zgodności. Czekamy na wyniki kontroli. 

150 gospodarstw podlegało różnego typu kontrolom. Kontrole rzutują na wydanie decyzji 

obszarowych. Poza tym sytuacja jest taka, że my te wnioski przygotowujemy, zatwierdzamy 

czekamy aż przejdą przez centralę. Środki są przekazywane z Ministerstwa do Agencji 

sukcesywnie. Nie jest to od razu przelanego, bo musiało by to być 14 mld zł przelane. W związku  

z tym nie wszystkie wnioski są od razu naliczanego. W późniejszym okresie będziemy mogli sami 

naliczać a teraz można powiedzieć mieliśmy ręce związane naliczeniami przez centralę. 
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Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - dziękuję bardzo, 

są inne pytania jeszcze? 

 

Radny A. Szlachetka - mam jeszcze jedno pytanie, czy w tym nowym programie wiadomo jak 

zakładać grupy producenckie, czy można już to realizować i na jakich zasadach? 

 

P. K. Banaszak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie – program został 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w grudniu. Musi pojawić się legislacja krajowa, która 

pokaże, w jaki sposób ma wyglądać wniosek. Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć jak 

będzie wyglądało szczegółowo zakładanie grup producenckich. Mam tu jakieś materiały ogólne, 

które dotyczą zakładania grup producentów rolnych. Wiem, że w skład tych grup nie mogą 

wchodzić te osoby, które wchodziły w skład tych starych grup. 

 

Radny A. Szlachetka -  tu będzie problem, bo nie będzie z kogo zrobić tych grup. 

 

P. K. Banaszak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie – większość rolników 

należy do grup. Takie mam informacje, ale nie chcę się tu jakoś szczegółowo wypowiadać.  

Myślę, że jest to spowodowane tym, że teraz wokół grup producenckich są pewne zamieszania. 

Komisja zarzuciła pewną nierzetelność związaną z wypłatą tych środków, nie wiem mogę się mylić 

i tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. 

 

Radny J. Zegar - chciałem się spytać, renty strukturalne się zakończyły, czy jeszcze będą? 

 

P. K. Banaszak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie - generalnie już się nabory 

skończyły, nie przyjmujemy wniosków. Teraz to polega na tym, że my wypłacamy renty tym, 

którzy mieli okres pobierania renty jeszcze trwa. Teraz mamy tzw. rentę krusowską, przejściową. 

Niektórzy w wieku 55 lat szli na rentę strukturalną, po dziesięciu latach ma 65 lat praktycznie 

jeszcze nie ma wieku emerytalnego i tutaj jest taka renta krusowska 100% renty krusowskiej  

i do tego wieku może z takiej renty korzystać. Praktycznie, co miesiąc będą odchodzili kolejni 

beneficjenci renty strukturalnej aż za 3, 4 lata będzie koniec. 

 

Radny J. Zegar - czy rolnik za to dopłatę bierze? 

 

P. K. Banaszak, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Jarocinie - jeżeli jest młody  

to bierze. Sytuacja jest taka, że pan jako beneficjent nie otrzyma. Mieliśmy takie sytuacje, że 

rolnicy zgłaszali, również to dotyczy płatności ONW. W tym roku mamy dwie odmowy płatności 

ONW, ponieważ rolnicy dokupili ziemie na terenach ONW do płatności obszarowych im to doszło 

tytuły płatności o obszarach niekorzystnych warunków występowania nie otrzymali płatności. 

Generalnie jest tak, że płatność ta należy się użytkownikowi. My nie wchodzimy w to, na jakich 

zasadach się rozliczacie, czy jest to umowa dzierżawy, pisemna czy ustna. Użytkownik musi tych 

informacji udzielić, jeżeli on to użytkuje my nie mamy z zewnątrz jakiś donosów, bo są sytuacje 

takie, że właściciel się nie zgadza. Teraz jest taka zmiana. W 2015 będzie taka sytuacja, że  

o płatność będzie się mogła ubiegać osoba, która będzie miała mniej niż ha użytków rolnych, ale 

minimalna płatność, która mu się należy jest to 200€, m.in. jest to z dopłatą dla zwierząt.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - dziękuje bardzo, 

czy są jeszcze jakieś pytania?  
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Ad. pkt. 2. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – informacja 

o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu. Tak się składa, że z szefem 

tego zespołu rozmawiałem dzisiaj. On mówił, że taką informację chciałby złożyć na końcu lutego, 

początku marca z tego powodu, że zanim to będzie opracowane, po drodze jeszcze opinie, różne 

stanowiska, to wtedy ta opinia może być pełniejsza, wiarygodna. Za komisję wstępnie się na ten 

układ zgodziłem i tak to na razie pozostaje, że przesuwamy tą sprawę. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu. 

 

Radny K. Matuszak - chciałem podziękować Panu Przewodniczącemu za takie podejście 

dogłębne, bo jak tak spojrzałem to Komisja Rolnictwa ma najlepiej to opracowane. Gołym okiem 

widać po stronach i po druku, że jest to fachowo zrobione. 

 

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

za przyjęciem sprawozdania Komisji za rok 2014? Głosujemy. Dziękuję bardzo. Kto jest 

„przeciwny”? Nie ma. Kto się „wstrzymał”? Nie ma. 

 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie, 5 głosami „za”. 

 

 

Ad. pkt. 4. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - tak się składa, 

że przed dzisiejszym spotkaniem Komisji było spotkanie w Bachorzewie doradców rolniczych 

i Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wiele tematów się zbiegło z dzisiejszym posiedzeniem Komisji 

i sytuacją w rolnictwie o której dzisiaj mówimy, m.in. dotarło tutaj zawiadomienie o planowanym 

zgromadzeniu, komitet protestacyjny rolników do starosty Jarocińskiego. Zawiadamiają, 

że manifestują niezadowolenie społeczności rolniczej z powodu utrzymującego się tragicznie cen 

skupu żywca wieprzowego. Aczkolwiek na dzisiejszym potkaniu omawialiśmy, że nie tylko 

w zakresie skupu żywca, ale i w ogóle się pojawia sytuacja dramatyczna w rolnictwie. Kolega 

Grzesiek przedstawił ile produktów rolnych, spożywczych wyprodukowanych do nas przychodzi 

i a jego ceny zalewa nasz rynek, to skóra mogła słuchającemu jak mnie cierpnąć i to mocno. 

Następna rzecz, jest odpowiedź na nasz wniosek, co żeśmy przekazali do Zarządu w sprawie 

zorganizowania praktyk przez uczniów ZSP-B w Tarcach na terenie parku w Górze przy 

„Domostwie”. Mamy odpowiedź, że z paru względów technicznych nie jest to możliwe.  

Odczytał odpowiedź. Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Następna rzecz, była taka 

propozycja ja ją przedstawiałem na tym zgromadzeniu w Bachorzewie, aby Powiat zorganizował 

konkurs Powiatowy Rolnik Roku. Zebrani przyjęli to z zadowoleniem, stwierdzili, że byłoby  

to dobre tylko żeby to rozszerzyć o sprawy bezpieczeństwa oraz żeby rozszerzyć o sprawy 

nowoczesności w rolnictwie. Tylko czy jest wola z poziomu komisji żeby taki konkurs  

na Powiatowego Rolnika Roku ogłosić? Proszę czy są jakieś pytania, uwagi w tej sprawie?  

 

Radny J. Zegar - chodzi o fundusz, bo to jakieś nagrody by musiały być, a my nie jesteśmy 

przygotowani na to.  
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Radny K. Matuszak - nasza sugestia jest taka, że Powiat co roku organizuje Zasłużeni dla Powiatu 

Jarocińskiego taką galę i żeby jedną z kategorii rozszerzyć o kategorię rolnictwo. Będzie dodatkowa 

statuetka.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - rozumiem, że  

w ten sposób wniosek by brzmiał, byłby bardziej zasadny. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego 

wniosku? 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za” przyjęciem wniosku. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - przedkładam  

do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie w sprawie planów pracy 

stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2015 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu.  

Kto z członków komisji jest „za” przyjęciem planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

na rok 2015? Głosujemy. Dziękuję. Kto jest „przeciwny”? Nie ma. Kto się „wstrzymał”? Nie ma. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda - przedkładam  

do rozpatrzenia projekt uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie powołania Komisji 

Doraźnej. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Skład zostanie wybrany na sesji.  

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 5 radnych 

głosowało „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 
Leszek Bajda 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


