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Protokół nr 76/15 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego  

w dniu 16 kwietnia 2015 r. w godz. od 14.00 do 15.15  

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 stanie członkowskim i działalności Kół Wędkarskich PZW oraz ocena 

działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu.  

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

środowiska. 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1  

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – informacja o stanie członkowskim, jeśli któryś  

z Panów chciałby nam przedstawić to bym się bardzo ucieszył i od razu zaczynamy. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - każdy z nas referuje działalność Społecznej 

Straży Rybackiej przy swoim kole. Dlatego tak jesteśmy przygotowani, ponieważ w przeszłości 

było tak, że komendant Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie Powiatu 

Jarocińskiego na sesji Rady Powiatu referował raz w roku i my w z związku z tym tak się 

przygotowaliśmy. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- przedstawił sprawozdanie z działalności Koła PZW 

przy JAFO. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - przedstawił sprawozdanie z działalności 

Koła PZW Jarocin – Miasto. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – Dziękuję bardzo, szerokie, ładne sprawozdanie. 

Będzie czas do dyskusji, do rozważań i proszę bardzo następni. 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie – przedstawił sprawozdanie z działalności Koła 

PZW Nr 4 w Jaraczewie. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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P. T. Łukowski, Koło PZW KARAŚ w Kotlinie - przedstawił sprawozdanie z działalności Koła 

PZW KARAŚ w Kotlinie. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję serdecznie, myślę, że to, co Panowie 

przedstawili jest bardzo interesujące z tego punktu, że uruchamiacie działalność społeczną  

w swoich środowiskach. Bardzo mnie cieszy również fakt pozyskiwania młodych wędkarzy  

i kształtowanie podstaw, a jednocześnie kontynuacje tradycji wędkarskiej. Praca społeczna nie 

zawsze jest nagradzana, tak jak by się chciało, ale na pewno przynosi zadowolenie, znam  

to również ze swojej działalności ekologicznej. Praktycznie w każdym przypadku interweniowałem 

niegdyś o ochronę zbiorników wodnych i wiem, że jest to potrzebne nie tylko dla prawidłowego 

funkcjonowania przyrody, ale również jest to z pożytkiem dla ludzi, dla organizacji czasu wolnego  

i wypoczynku oraz dla faktycznie zdrowo funkcjonującego społeczeństwa. Myślę, że nad tymi 

informacjami będzie trwała dyskusja, być może pojawią się wnioski z komisji i może zawalczymy 

o niektóre oczekiwania Panów.  Z tego powodu, że z tą informacją, przynajmniej ja, spotykam się 

po raz pierwszy i dla mnie jest to nowa rzecz, aczkolwiek kontynuacją komisji jest też zadaniem, 

aby pewne rzeczy z komisji z poprzedniej kadencji, z lat poprzednich, również kontynuować dla 

dobra ogólnego. Przedstawię tylko krótką informację okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego  

w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, która została do nas nadesłana do Biura Rady 

Powiatu: 

„Okręg PZW w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. przesyła informację o stanie członkowskim 

 i działalności kół wędkarskich w PZW oraz potrzeba działalności Powiatowej Straży Rybackiej na 

terenie Powiatu. Na terenie powiatu działa 6 kół wędkarskich i jeden klub. W kołach zrzeszonych 

jest 1470 członków. Zorganizowano 44 imprezy sportowe, w których łącznie udział brało 1350 

zawodników. Wędkarze czynnie biorą udział w sprzątaniu obrzeży wód na terenie powiatu. SSR 

zrzesza 33 strażników, którzy przeprowadzili 188 kontroli, z czego 9 kontroli razem z Wojewódzką 

Państwową Strażą Rybacką oraz 5 kontroli z policją – Dyrektor Krzysztof Mocyń.” 

Czyli taka bardzo króciutka informacja uzupełniająca. Jedynie, nie wiem, z jakich powodów, nie 

uczestniczy przedstawiciel koła nr 45 – PZW w Witaszycach oraz koła PZW w Żerkowie.  

Dla mnie to ma podwójne odbicie. Raz, że brak usprawiedliwienia i mam też swój pogląd na ten 

temat.  Nawet, jako przewodniczący komisji, bo dla mnie obecność nieusprawiedliwiona to jest 

taka, że ktoś albo nie przywiązuje znaczenia do wagi problemu, albo ogranicza swoją współpracę. 

Natomiast Wy Panowie, sam fakt, że tu jesteście i te informacje przedstawiacie, będę przynajmniej, 

myślę że pozostali członkowie czy radni, patrzeć inaczej na to, że jest to zainteresowanie, jest  

ta chęć pokazania swojej działalności, a trzeba to również pokazywać, jak również wyrażenia 

swojego poglądu, że np. są gdzieś obcięte środki, albo staw jest dzierżawiony osobie prywatnej  

a PZW widziałoby to jeszcze inaczej, albo, że nie zawsze jest możliwy ten kontakt bezpośredni.  

Na pewno są bolączki, ale po to jest komisja, po to się zajmujemy też tą sprawą. Będzie to również 

prezentowane w najbliższym czasie, przynajmniej w formie pisemnej na sesji Rady Powiatu, tak, że 

otwieram dyskusję nad sprawozdaniami. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- miałem, jako pierwszy sprawozdanie, więc pierwszy 

może zacznę. Dość dobrze brzmi to hasło „ochrona środowiska”, tylko czasem nie wiemy, kto jest 

w hierarchii wyżej ustawiony: ślimaczek, bóbr, jakiś ptaszek czy jakiś kwiatek? No, bo po prostu  

tu jest trudno uchwycić, kto jest szkodnikiem, w tej chwili. Dla nas, wędkarzy, to np. bobry robią 

więcej szkody niż ktokolwiek ma z tego zysku. Ślimaczek przeszkodził w budowie autostrady.  

Na rozlewisku Jeziorsko nie mogli przyjmować wody, bo był wylęg jakiś gęsi, gdzieś tam znowu, 

jakaś roślinka zaczęła kiełkować, też nie mogli. Więc, na którym miejscu w tej hierarchii  

w ochronie środowiska jest człowiek?  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odpowiem Panu najbardziej, człowiek najwyżej stoi 

w ogniwie łańcuchów pokarmowych, stoi najwyżej piramidy, wszystkie te elementy są ważne,  

z punktu widzenia funkcjonowania prawidłowego biocenozy i w ogóle środowiska, jako całości. 

Natomiast hierarchię potrzeb, zakres ochrony jednostki określa Ministerstwo Środowiska w tym 

zakresie. My natomiast możemy kształtować politykę na terenie powiatu, żeby wspierać działalność 

np. kół wędkarskich, natomiast hierarchię ustalają dokumenty w formie rozporządzeń i tak to 

wygląda. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- Tylko nie raz się mówi, że wędkarz zrobił straty jakieś, 

bo naśmiecił a nikt nie mówi ile straty zrobił np. bóbr. Pięciu wędkarzy nie zrobi tyle straty, co 

jeden bóbr. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – zgadzam się, bo były wnioski kierowane w tym 

zakresie do resortu, bezpośrednio tam, żeby albo zdjąć z ochrony albo ograniczyć liczbę populacji 

osobników, bo przyrost mamy bardzo aktywny. Kiedyś jak pojawił się bóbr na Warcie to była 

sensacja, a teraz nie, że w Lutyni, w Kotlince, wszędzie jest bóbr. Praktycznie w każdym cyklu 

wodnym, czy w strumieniu się go spotyka i musi coś z tym resort zrobić. Jest zdecydowany 

przerost populacji, w stosunku do chłonności warunków ekologicznych. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- ale to jakieś ruchy w tym kierunku można by zrobić. 

Na razie się mówi o ochronie, nie?  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – Z naszej strony może być wniosek skierowany do 

zarządu, celem zainteresowania władz centralnych, sprawą ograniczenia liczebności i działalności 

bobrów w środowisku. To jedyne, co możemy, więcej nie, po prostu. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”-  no ale mówię, to tylko o samych bobrach. A były już 

takie przypadki, że Jeziorsko nie przyjmowało wody to lepiej podtopić kilka gospodarstw, niż jakaś 

tam gąska miałaby zniknąć. Też tak było, no, więc tu by musiały władze odgórne rozważyć, co jest 

ważniejsze. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – mamy też, nie, że będę złośliwy, bo to nie polityka, 

nie na tym rzecz polega, mamy również posła tutaj z Ziemi Jarocińskiej, na terenie powiatu i jemu 

przedstawienie na piśmie chociażby, czy do biura, wiem, że ma tam swoją firmę, niedaleko Urzędu 

Pracy, na ulicy Zacisznej, powinno zainteresować również problemem, bezpośrednio złożenie tam 

pisma także. Zawsze będzie sprawa, że dany poseł, czy dana osoba nie wykazuje aktywności, ale 

może być też tak, że powie tak: do mnie nikt się nie zwracał, pisemnie nie napisał i co ja miałem 

zrobić? Więc jeśli by można, to już oddzielny tor, poza powiatem, poza komisją, że można by też 

składać taki wniosek. To na pewno pomaga. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”-   bo najczęściej jest tak, ja nie będę się w to włączał, 

bo będą krzywo na mnie patrzeć. Najczęściej tak jest. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – oj, to ile ja już miałem takich zdarzeń, to już nie 

zliczę. Dziękuję bardzo. Problem jest na pewno bardzo istotny i zasługuje na uwagę już od 

dłuższego czasu.  

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie – a tylko dopowiem, żebyśmy z tymi bobrami 

skończyli. U nas widzimy ich działalność naprawdę mocno. One kiedyś, tak przynajmniej mówią 

leśnicy, gryzły tylko drzewa liściaste.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – a wierzbę w szczególności. 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie –  tak, nie brzozę. Brzozy nie chcą, coś im po 

prostu nie pasuje. Ale w tej chwili to sosnę. Sosenne drzewa wycinają, my takie ładniejsze drzewa, 

poowijaliśmy siatką, taką stalową i one sobie z nią nie poradzą, żeby coś zrobić. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - ale to są koszty Andrzej. 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie –  to są koszty,  

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - do tego dojdą wydry 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie – no wydra to jest nieporozumienie, bo ona zjada, 

znaczy zjada, ona zagryza ryby i zostawia. To jest takie zwierzę. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”-    to jest przyroda. Jedno niszczy drugie żeby przeżyć. 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie –  Tylko my jako wędkarze, no przynajmniej tutaj 

się spotykamy na różnych płaszczyznach z kolegami, to się dużo jednak o tej ekologii jednak mówi 

i to leży nam na sercu. Bo, no czystość wody.. to jest coś pięknego. Przecież my naszą wodę  

z Panienki dawaliśmy do zbadania, tutaj do wodociągów i Pani, dwa lata temu, Pani kierowniczka 

laboratorium, powiedziała, że ona by sobie życzyła, żeby taką wodę miała we wszystkich ujęciach, 

jakimi oni dysponują. Znaczy, jeśli chodzi o czystość – skład chemiczny. Nie mówię o spożywaniu 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – bo to są bakteriologiczne sprawy. 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie –  jest to budujące, z tym że musimy się liczyć  

z tym, że wędkarz, my od wędkarza możemy wyegzekwować to, żeby się dostosował  

do regulaminu itd. Natomiast, no wszystkie zbiorniki są na terenach otwartych i ogólnodostępnych  

i zdarzają się, że w zagajnikach czy krzakach leżą buty, plastiki, butelki. To nie byłoby najgorsze. 

Ale się też zdarzało na przykład w przeszłości niestety, że były wywożone śmieci  

z domów. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – to jest tragiczne. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - Panie Przewodniczący, dołożę tutaj  

do kolegi, że teść zmarł, to cała rodzina wywiozła wszystko w kontener, łącznie z dyplomami, 

nadawane jeszcze także przez Gminny czy Miejsko-Gminny Komitet PZPR. Mieliśmy z tym iść  

do straży miejskiej i wyegzekwować cokolwiek. Weźmy trochę pomyślmy o tym wszystkim Panie 

Przewodniczący, bo Pan tak ładnie mówi, ale zacznijmy – wydry. Kolejny jest temat, ja mogę się 

pochwalić, że na zbiorniku w Roszkowie nam zwierzęta przybyły. Pojawiły się szafirki, nutrie, nie 

wiem skąd, czy ktoś wypuścił. Bardzo ładne, srebrne. Ale wróćmy do naszej działalności.  

W przyszłym roku, jako koło, będziemy mieć 65-lecie. Wzorem innych kół będziemy występować. 

Występowaliśmy, jeśli Pan Przewodniczący tak ładnie powiedział, że się zapozna, to proszę kilka 

lat się cofnąć. Zawody o Puchar Mariana, patronat kiedyś przejął Starosta. Parami o puchar 

Przewodniczącego Rady Powiatu, tylko w tym wszystkim, Panie Przewodniczący boli fakt, że jak 

odeszło kilku radnych, to już nie ma przedstawiciela tej Rady, choćby na tych zawodach poświęcić 

godzinkę, przy wręczeniu tych pucharów. To boli. 
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czyli brakuje kontaktu? 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto -  jeżeli na trzy zawody w ubiegłym roku 

koło Jarocin dostało 1500 zł, a w tym roku na cztery - 1000 zł, to spotkamy się za jakiś czas  

i przyślemy jeszcze krótszą informację, którą otrzymał Pan z okręgu. Bo co za działalność 

społeczną? To my się też nasłuchamy, czemu to, czemu tamto, jesteście tacy czy jesteście owacy. 

Bo każdy by chciał przyjechać, jeszcze mi nie zrobili stanowisk na zbiorniku, parkingów nie ma. 

Nie wiem czy ludzie rozumieją, co to jest parking. Jakie osadniki muszą być i wszystko.  

Robimy coś, drogi naprawiamy za własne pieniądze z kół tych społecznych, kupujemy aszkę, 

wysypujemy, utrzymujemy. Może coś się poprawi, miało być pięknie, ścieżka rowerowa wokół 

zbiornika. Po drugiej stronie, dziwią się, że są kamienie przesuwane graniczne. Jak jest kontrola 

pod pieniądze, my już nie wiemy, w którym miejscu są te prawdziwe kamienie.  

Mam się nasłuchiwać za pracę społeczną, że mogę nie odjechać, bo mi ktoś koła przebije? 

Naprawdę to tak ubolewa. Robimy Dzień Dziecka, fajnie, piszcie, dostaniecie. Mam przyjść i mam 

dostać pięć kubków, to już wolę je kupić z własnej kieszeni. Poza tym muszę zrobić sprawozdanie, 

ileś jeszcze zdjęć, aby dział promocji po każdych tam zawodach jak jest 200 zł dostać  

na 5 pucharów o puchar Urzędu Miejskiego to wstyd. Mogę kupić 4 puchary za 40 zł, ale mówimy 

o pucharach, bo nic więcej nie ma. Wędkarz chce, żeby tej ryby było coraz więcej. Jeszcze trochę  

to może piranie będziemy wpuszczać w Roszkowie, bo nie wiem, co ci wędkarze chcą. 

Chcielibyśmy, żeby ta nasza współpraca była, z kim? Drzewka posadziliśmy, są połamane.  

Teraz może się samorząd włączy w ramach tego, co wygraliśmy z Jarocińskiego Budżetu 

Obywatelskiego, może zaczniemy współpracować. My nie jesteśmy, nawet nikt nie ukierunkowuje, 

obiecane tu na tej sali, było tyle lat już, ponad kadencję, że Znajdą się pieniądze na zadrzewienie  

i zalesienie wokół zbiornika. Ja od nadleśniczego ile mogę wziąć? Sto tych sadzonek? 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – on może tyle dać ile może po prostu. Przecież tu 

współpraca podejrzewam, że jest prawidłowa, tak przynajmniej przypuszczam. Proszę bardzo. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - a chciałem tylko skończyć. Że tak jak 

zostaliśmy potraktowani przez byłego wójta Kwaśniewskiego, który pomógł i kupił nam tą 

gliniankę, na potrzeby wędkarzy, to w żadnej gminie nie byliśmy tak potraktowani.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – miło słyszeć. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - dwa spotkania, sprzedane. Pośredniczyłem, 

bo jestem członkiem zarządu okręgu. Ale on ten staw, o którym kolega mówił, przy RSP  

w Kotlinie, to proszę sprawdzić protokół, jakie były kłótnie, jakie były wymówki, wypominki, itd. 

Jaka była zaproponowana, ściągnąłem Dyrektora, Prezesa Zarządu okręgu, pracowników Biura 

Zarządu Okręgu, proszę to sprawdzić. Bo to się nie chce, niech mi pan wierzy, wracać  

do sprawozdań i powtarzać. Najlepiej to by było napisać jak w roku 2015 plus, co się działo w tym 

2015, bo naprawdę, po co? 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- ja może dołożę jeszcze do tego, że jedynymi ludźmi, 

którzy dbają o środowisko to są wędkarze. Bo on wie, że za rok w to samo miejsce wróci i on nie 

będzie chciał siedzieć w jakiś śmieciach, tylko chciałby usiąść sobie na miejscu, gdzie się czuje 

dobrze. A większość takich, co nawet się nie otarli o wędkowanie, ci właśnie przyjeżdżają i śmiecą.  

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - Panie Przewodniczący, wie Pan, co robi 

pseudowędkarz? Stać go, pseudowędkarz, bo wędkarza nie każdego stać, na kupienie sobie 
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spodnio-butów, siada sobie, w siatkę ze złowionymi rybami, siada sobie 10 metrów od brzegu,  

na tej głębokości, i tam nie przestrzega żadnych reguł, łapiąc karpia, amura, trzy sztuki na dobę. 

Wpuściliśmy 300 kg z własnych środków, jak ma jechać auto z PGR, piękne ryby, piękny karp,  

to dostaniesz tonę na Roszków. Już pomijam tych emerytów, dziadków, dla których ten staw przy 

ul. Estkowskiego jest, stoję piątek rano na stacji CPN, Panie Prezesie informuję, że ten i ten już  

od rana złapali komplet. Podjeżdżam pod dom, prezesie czekaj, a Xiński złapał na Estkowskiego 

rano 2 karpie, bo to jest limit, po południu 3 na Roszkowie, kiedy już nie powinien tam jechać.  

A my narzekamy tu na ryby, na bobry a to ludzie są, jacy są. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”-  Ale to nie wszyscy tacy są, tak robią. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - W każdym stowarzyszeniu jest zawsze 

kilku innych, którzy.. bo jeśli potrzebuje taką dużą ilość zjeść to jeszcze dobrze. Tylko najgorsze 

jest, że te ryby sprzedaje.  

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”-   są tacy, co koszt karty musi się wrócić. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – a no tak.. a to jest niby zajęcie sportowe. Proszę 

bardzo. 

 

P. T. Łukowski, Koło PZW KARAŚ w Kotlinie - ja chciałbym zamknąć klamrą jakby  

te wypowiedzi o finansach. My zwracając się o jakąś dotację, czy do starostwa czy do gminy,  

to jesteśmy postrzegani, że my chcemy pieniądze tylko na puchary, na zabawę, ale my tylko  

na to możemy dostać. Jeżeli na to dostaniemy, dostaniemy na puchary, dostaniemy na zawody 

pieniądze, to swoje środki budżetowe przeznaczamy wtedy na drogi, na naprawy, na drzewa,  

na zakup sadzonek, których nie możemy dostać ze starostwa. Dlatego staramy się o środki 

jakiekolwiek. My dostajemy tylko te środki, które urząd może przyznać. Nie da nam pieniędzy na 

budowę altany, budowę drogi, która pochłonie wszystko. Proszę nie postrzegać nas w sposób, że 

my chcemy pieniądze na zabawę, na rozrywkę. Na to też musimy mieć, ale tylko możemy z tego 

wziąć, a swoje przeznaczyć na inwestycje, budownictwo, środowisko czy boiska, różne inne 

urządzenia, które przyciągają ludzi. Tak myślę, że to spięło całą wypowiedź. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto -  Panie Przewodniczący, tak się cieszymy 

może gdzieś, poza tym, że sobie usiądziemy na zawodach albo na nocce gramy w karty, 

zabezpieczamy sobie te zawody, to sami robimy, za skromną kiełbaskę nad ogniem usmażoną, 

zakupioną jeszcze w połowie za swoje pieniądze. Ale jakie to problemy.. Nad zbiornikiem  

w Roszkowie na tej stanicy koło Siedlemina nie ma wody. W czterech miejscach wiercił facet,  

po 18-20 metrów, nie ma wody. Bo gdyby była ta woda, to by już była w tych dołkach.  

Bo najgorsze boli, jak Pani przyjedzie z rodzicami, ma 40 – 50 dzieci, zuchów i robi tą specjalność 

tą kiełbaskę i co, z czego wodą, oranżadą polewają, żeby umyć te ręce.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czyli tam chodzi o to, żeby dociągnąć tą wodę? 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - nie, my ją doprowadzimy. My się 

zmieścimy w tej kwocie 5000 zł, którą mam już zaklepaną w Zarządzie Okręgu i się tam 

zmieścimy. Bo pomógł nam doprowadzić prąd elektryczny, to doprowadzimy resztę. Wykopiemy 

sobie, choćbyśmy mieli sami wykopać. My potrzebujemy czasami żeby ktoś przyszedł, coś 

powiedział. Nie ma tu dzisiaj na tej Komisji, ale w przeszłości był. A po co wędkarzom pieniądze? 

Przecież oni walą.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dobrze, dobrze, ja mam inne zdanie, więc może mnie 

kiedyś zaprosicie na jakieś zawody, ja będę dysponował czasem, przyjadę. 

 

P. A. Sieciński, Koło PZW Nr 4 w Jaraczewie –  ja jeszcze zupełnie z innej beczki. Na ostatnim 

naszym zebraniu Walnym, członkowie koła uchwalili, żeby do łowiska w Panience wpuścić  

te kolorowe karpie, to się nazywa karp koi. Wtedy nie mieliśmy jeszcze źródeł, nie byliśmy  

w posiadaniu wiadomości, że tego nie wolno robić. Chciałem wszystkim tutaj oświadczyć, że tego 

rodzaju karpie nadają się tylko do oczka wodnego na działce. Bo one są nosiciele chorób, tak jak 

niektórzy ludzie są nosicielami AIDS tak samo one, roznoszą najgorsze choroby, jakie mogą być 

wśród ryb. To tak dla wiedzy wszystkich. Musimy tą uchwałę uchylić, nie będziemy tego 

realizować, bo to jest stryczek na szyję i na koniec już, ja bym sobie życzył i moi koledzy również, 

żeby z nad naszych wód znikali wędkarze, którzy przyjeżdżając nad wodę, widzą w niej tylko 

mięso. Takich wędkarzy my nie chcemy. Dziękuję bardzo. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - jeżeli wszystkie zbiorniki PZW zarybiane są 

wg tzw. operatu wodno-prawnego. Opracowane są przez doktorów, nam się udało, żeby na ten 

zbiornik w Roszkowie nie walić sumów. Bo co z tego, że krzyczą, urwał mi się, miał z 2 metry miał 

ponad, tylko on 20 kg na dzień zje. I to zostało po 12 latach zostały zmienione. Bo np. nam się 

pracuje mile, jeżeli młodzież przychodzi po nowe karty, młodzież, która dopiero kończy 14 lat.   

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – to jest cenne, to, co tu mówiliście, że są młodzi 

wędkarze. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - tak, ale my mieliśmy szkółkę bardzo dobrą, 

ale znaleźli się tacy, co załatwili sobie klub. A że obiecano im piętro wyżej, to odebrano nam 

młodzież. W tej chwili tam ani szkółki, ani młodzieży. Przychodzą sami i borykamy się od nowa.  

6 lat straconych naszego wkładu pracy. W każde zimowe ferie, robiliśmy pokazy, woziliśmy nawet 

na Konin, na cieplejsze wody, żeby młodzieży pokazać mistrzostwa Polski, które odbywały się 

gdzieś tutaj w okolicy. Tak, że niektóre działalności, jeden drugiego wyklucza. A zaproszenia  

do Rady, na każde zawody przychodziły i przychodzić będą, przynajmniej na te, na które puchary 

są ufundowane. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – proszę bardzo, Sekretarz Powiatu. 

 

Sekretarz Powiatu p. Ireneusz Lamprecht - Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak, jak 

co roku tutaj, różnych środowisk wysłuchujemy na komisjach o różnych problemach. Ja bym chciał 

tu wyjść naprzeciw, w zakresie funkcjonowania Starostwa Powiatowego i władztwa, które tutaj 

działa, a mianowicie odnośnie pomocy Państwu w sprzęcie. Jak Państwo wiecie, albo patrząc na 

Pana Komendanta, dlatego mówię odnośnie sprzętu, a mianowicie, jak co roku, albo, co kilka lat 

jest wycofywany u nas sprzęt komputerowy, możemy go przekazać również Państwu.  

Wycofujemy z inwentaryzacji, w związku z tym, że wchodzą nowe oprogramowania i nowe 

wymogi i musimy pozyskiwać, zakupywać nowy sprzęt. Tak samo Urząd Pracy i inne organizacje. 

Jeżeli Państwo byście widzieli taką potrzebę, to mogę Państwu podpowiedzieć, że możecie się 

zwrócić Państwo do Zarządu i wtedy podczas wycofywania, taki sprzęt możemy dla Państwa taki 

sprzęt przekazać. Także może tutaj do raportowania, do tych wszystkich rzeczy, o których Państwo 

mówiliście, chociaż w taki sposób moglibyśmy Państwu pomóc. Także ze swojej strony tutaj 

podpowiadam, chociaż taką małą, drobną rzecz. 
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czyli koła PZW mogą składać bezpośrednio wnioski 

do Rady Powiatu, celem pozyskania takiego sprzętu? Tak to zrozumiałem. Nieodpłatnie. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - Panie Przewodniczący, każdy kij ma dwa 

końce, jak go się złamie – cztery. Tylko tak, zarząd główny sobie wymyślił centralny rejestr 

wszystkich wędkarzy, był karany rok, pół roku, wykreślony z PZW.  I to gdzie ma stać?  

U mnie jak główny usłyszy, że dostaniemy, bo najprawdopodobniej skorzystamy, przedstawię to  

w najbliższą środę. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – a oni muszą o wszystkim wiedzieć? 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - oni chcą całą korespondencję, nie przyślą 

Krawczyk Stanisław, tylko przyślą e-mailem. Przez pół nocy będę wstawał i odbierał, bo rano, ten 

papier będę musiał kupić sam. Co miesiąc mi paczki, czy dwóch Pan Sekretarz nie da, a 6 kół działa 

na terenie Powiatu Jarocińskiego. Koszty by to były. To jest fajne, jeśli się idzie na zawody, jest 

opracowany program i za 15 min są wszystkie wyniki, obojętnie czy 200 startuje czy 100 osób i już 

wszystko jest. Dziękujemy, przedstawimy i jeśli będzie taka możliwość to skorzystamy.  

 

Sekretarz Powiatu p. Ireneusz Lamprecht - O tym właśnie myślałem. Ten sprzęt jest bardzo 

dobry, tak jak powiedziałem, można go do Państwa potrzeb, Exel, Windows wszystko normalnie 

chodzi, więc nie ma problemu. To jest sprzęt z roku 2007-2011, on jest wycofywany, tak jak  

tu wspomniałem, bo musi spełniać normy, więc, po co mamy go likwidować. Idziemy czasem na 

rękę, tak jak strażacy wystąpili, czy szkoły, czy tutaj w zakresie takiej wspólnej współpracy, 

pomocy, czasami z dwóch sprzętów, trzech sprzętów robimy jeden, żeby Państwu służył.  

Po co mamy to likwidować, jak może to komuś jeszcze służyć, dlatego taka jest moja propozycja. 

Jak tu Prezes zauważył, można użyć przy raportowaniu i zawsze to jest jakaś dla Państwa pomoc. 

Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu, oczywiście miałbym małą prośbę o cierpliwość, bo nie zawsze 

to wycofujemy, nie zawsze oddajemy. Na tą chwilę część, Pan Fengler składał na Zarządzie, będzie 

część wycofywana z Urzędu Pracy i jeśli się Państwo do nas zwrócicie to przekierujemy, albo, jeśli 

będzie to tu w starostwie to wtedy my to przekazujemy.. ale to już są techniczne rzeczy.  

Państwo się zwracacie, my to zorganizujemy. Ja ze swojej strony obiecuję, że jeżeli Państwa pismo 

wpłynie to postaram się Zarządowi przedstawić i w odpowiedni sposób przekazać, żeby to do 

Państwa dotarło. Oczywiście decyzję podejmuje Zarząd Powiatu, żeby nie było, że Sekretarz 

powiedział. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - Panie Przewodniczący, ja osobiście 

dziękuję, że wreszcie do koła czy tu ze starostwa czy z gminy, nie chciano zostawić pisma 

wzywającego do przedstawienia tego, tylko zostawiano i musiałem chodzić na pocztę, czasami trzy 

razy, bo nie zawsze mi to pasowało. Wreszcie napisano pismo do poczty, do Państwa  

do wydziałów, od razu zostawiają tam w sekretariacie Jarocińskiego Ośrodka Kultury.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – a my tu mamy, bodajże taką firmę, która obsługuje 

przesyłki powiatu i może bezpośrednio dostarczać. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto -  ale już dostarczają i już jest dobrze.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jak pomogło to trzeba się cieszyć. Tu rozumiem, że 

jeśli chodziło wydzielenie środków finansowych celem wspierania organizacji zawodów 

wędkarskich, konkursów itp. 
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P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto -   Puchar Lutyni jest jeden. Wszystkie koła 

startują, jest jeden, nie ma tego nikt w całym okręgu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – Ale czego nie ma? 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - Pucharu Lutyni, takich zawodów. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- co roku inne koło to organizuje.  

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - i tylko trzyosobowa drużyna startuje. 

Zawody sportowo – wędkarskie. Będziemy się zwracać później o 6 pucharów, bo takie małe 

statuetki, że ktoś był, jesteśmy sobie w stanie kupić. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – ale taki mniejszy puchar Lutyni by się przydał, tak? 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - albo stosowne środki. Za 80-100 zł się już 

puchar dostanie, jest ładny puchar. Jeżeli bierzemy, a koła biorą przeważnie u jednego gościa,  

to zawsze się te 10-15 zł utarguje. Tylko nie 200 zł na pięć. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- każde koło występuję o jakąś małą dotację. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – proponuję wniosek, aby dane koła PZW będące 

organizatorami konkursów i zawodów wędkarskich, w miarę możliwości otrzymywały wsparcie 

finansowe, na realizację tych zawodów. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - nie musi być wsparcie finansowe, swego 

czasu kierownikiem, dyrektorem, naczelnikiem był pan Mazurek, pobieraliśmy puchary.  

My nie musimy dostawać pieniędzy, przyjść tu, iść tam z pismem, tam dojść, przynieść 

pokwitowanie. Nie zmniejszać nam dofinansowań. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- było też mówione, że podpisana była umowa ze 

sklepem, tym, co za szpitalem jest, obok szpitala był. Tam się brało sprzęt, statuetki czy coś, 

zlecenie tu stąd. Przynosiło się tylko wartość i oni z sobą uzgadniali. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – Komisja wnioskuje o to, żeby Zarząd udzielał 

wsparcia, kołom wędkarskim, przy organizacji zawodów oraz imprez. Dobry wniosek? Kto jest za 

tym? Głosujemy. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma, jednogłośnie 

wniosek przyjmujemy.  

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - nie ma już teraz w tej komisji tylu 

wędkarzy, ale wójtowi dziękowaliśmy niejednokrotnie za ten staw. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda –tak, wiem. My się znamy. To jest naprawdę dobry 

człowiek. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- tylko tych dobrych ludzi jest coraz mniej. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - ale jeśli Pan Zygmunt, jako Przewodniczący 

Rady, jak załatwiliśmy sobie, żeby zrobić przepusty na tej drodze, to potrafił zadzwonić  

w stosowne miejsce i ta maszyna na pół godziny przyjechała. Bo ręcznie kopać tam gdzieś to nie. 
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Ale mieliśmy takie. I ja naprawdę, nie bez kozery zachęcałem, żeby skorzystać z dawniejszych 

naszych informacji, bo żeśmy tu narobili dużo.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda –tu myślę, że do kolegi Frydryszaka będzie ta sprawa, 

co Panowie mówią, w zakresie bieżących. Ale tak bezpośrednio tam pójdziecie i każdą sprawę 

oddzielnie. 

 

P. Sławomir Frydryszak, Starostwo Powiatowe w Jarocinie - chciałem potwierdzić, że  

w Budżecie Powiatu są środki związane z akcją Sprzątanie Świata. Nie są to duże pieniądze, ale 

dziękuję, że praktycznie większość kół się włączyło i co roku korzysta z tych środków, bo tych 

środków związanych na zakup materiałów, pokrywamy również koszty wywozu tych śmieci, 

przynajmniej raz do roku można z tego skorzystać, także zapewniam, że są środki. Natomiast to, co 

Panowie mówili, środki promocyjne inna sprawa, na te puchary itd. Również chciałem zapewnić  

i podziękować za współpracę administracyjną przy wydawaniu kart wędkarskich. Staramy się 

najszybciej, praktycznie od ręki wydawać te karty, albo umawiać się na jakiś termin, jeżeli jest 

więcej tych kart. Natomiast to, co Pan Stanisław tu wspomniał, nie możemy wydać karty osobom  

w wieku poniżej 14 lat. Oczywiście nie ma dokładnie przepisu i to analizowałem, że Wy możecie 

ewentualnie egzamin przeprowadzić wcześniej. Natomiast prośba była, żeby jednak zgrać te daty, 

bo zaczynają się nieporozumienia, że ktoś już pół roku temu zdał, do nas przychodzi, a my nie 

możemy z tym nic zrobić, bo wyraźnie przepis mówi, że nie możemy wydać osobie, która nie 

ukończyła 14 lat. 

 

P. S. Ostojski, Koło PZW „Jafo Jarocin”- w regulaminie wędkarskim jest po ukończeniu 14 roku 

życia. 

 

P. Sławomir Frydryszak, Starostwo Powiatowe w Jarocinie - czyli najlepiej, żeby zgrywać  

te daty, przynajmniej w obrębie 14 lat. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - wychodząc na prośbę mam, wydajemy  

to pół roku wcześniej. Ale mama chce mu miesiąc przed ukończeniem 14 lat wykupić 

 

P. Sławomir Frydryszak, Starostwo Powiatowe w Jarocinie - to wtedy prośba, żeby 

poinformować, że u nas nie dostaną tej karty, ponieważ do nas przychodzą, twierdzą, mówią, że nie 

byli poinformowani. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jeszcze ze swojej strony proponuję, jeżeli są 

naprawdę jakieś problemy, tego typu, że gdzieś tam iskrzy, albo jest coś do zrobienia, żeby napisać, 

czy do starostwa, czy nawet do mnie, do Przewodniczącego Komisji i te problemy będziemy jakoś 

wspólnie rozwiązywać, bo nie raz tak trzeba. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto -  Panie Przewodniczący, docenić naszą pracę 

społeczną też prosimy. Jeżeli Panu Staroście, Przewodniczącemu Rady nie pasuje, niech wyśle 

kogoś. To jest około pół godziny. Zdąży wypić kawkę, ogłoszenie wyników, wręczy te 4 czy 5 

pucharów. Ci ludzie się cieszą. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czyli, żeby znaleźć zastępstwo. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto -   Żeby ktoś reprezentował to Starostwo.  

I nie ujmować, bo jeżeli na pięć pucharów będzie 100 zł to na pewno nie będziemy referować i też 

tu nie przyjdziemy.  
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – ale to już ten wniosek sformułowaliśmy jakby  

to wyglądało. Przyjęty i przegłosowany. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - tutaj do Pani czy kiedykolwiek się 

zwróciliśmy na zawody, festyn z okazji Dnia Dziecka, zawsze żeśmy, co było otrzymali.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czyli tutaj Panią Beatkę będziecie dalej męczyć 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - nie, męczyć nie. Nie ma tak, że 

przyjedziemy z worem jak św. Mikołaj i nakładziemy ile chcemy. 

 

Sekretarz Powiatu p. Ireneusz Lamprecht - Panie Przewodniczący, przepraszam, że tak wchodzę 

w zdanie, tutaj broniąc koleżanki, żeby nie było, że Pani Beata rozdaje pewne rzeczy i decyduje, 

także rozumiem, że Panowie się zwracacie do Przewodniczącego albo Starosty i za ich 

pośrednictwem Pani Beata Państwu pomaga w organizacji tych gadżetów. 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - tak. I Panie Przewodniczący to jest 

młodzież zrzeszona do 14 i powyżej lat. Są tacy 5-latkowie, gdzie dziadek czy tam pradziadek 

więcej tej kiełbasy zje niż ten wnuk. Ale to jest ta atrakcja. Dlatego to są tylko symboliczne  

te upominki, żeby były. Także jeszcze raz dziękujemy. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – a jeszcze ta populacja bobra, wniosek, że komisja 

zwraca się do Zarządu celem wystąpienia do resortu środowiska z wnioskiem o ograniczenie 

populacji bobra. Kto jest za tym wnioskiem? Głosujemy. Dziękuję, kto jest przeciwny? Nie ma.  

Kto się wstrzymał? Nie ma. Mamy, więc drugi wniosek.  

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - najgorsze przy tym lesie na Estkowskiego, 

bobry to zrobią, ja jadę z pismem do nadleśnictwa czy wskazanego leśniczego, potniemy to, 

załatwimy sobie wózek, przyjeżdżamy za 3 dni i nie ma. Żeby Ci ludzie sprzątali od razu to byłby 

mniejszy problem. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – ale rozumiem, że z nadleśnictwem dobra 

współpraca? 

 

P. S. Krawczyk- Prezes Koła PZW Jarocin-Miasto - tak, tak. Nie ma większych problemów. 

Dziękuję, za wysłuchanie. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – ja również dziękuję za przybycie. Przechodzimy do 

następnego punktu: Promocja Powiatu Jarocińskiego w zakresie Rolnictwa i Produkcji Rolnej oraz 

Środowiska. 

 

Ad.pkt.2 

P. Beata Mąka, Starostwo Powiatowe w Jarocinie – przedstawiła informację na temat promocji 

powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska.  

Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję za przedstawienie ciekawej informacji 

wielokierunkowej. Różnie ta inicjatywa, która ma również za zadanie promowanie rolnictwa, 

ochrony środowiska jednocześnie ma ten wydźwięk społeczny, że większa grupa osób 
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zainteresowanych może uczestniczyć, często nieodpłatnie, z zasobami finansowymi mieszkańców 

powiatu jest różnie, ale za otwartość, bardzo serdecznie dziękuję, że to macie. Otwieram dyskusję 

nad przedstawioną informacją. Kto by chciał zabrać głos? Jeżeli nie ma, to rozumiem, że wszystko 

jasne i dziękuję za przedstawienie informacji.  

 

Ad.pkt.3 Sprawy bieżące 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – W sprawach bieżących mamy odpowiedzi na nasze 

wnioski. „Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje, że na posiedzeniu 30 marca rozpatrzył wniosek 

komisji w sprawie podjęcia starań w celach pozyskania namiotu termicznego do spraw 

kryzysowych, do magazynu przeciwpowodziowego przy OSP w Komorzu Przybysławskim. Zarząd 

wyraża zgodę na dofinansowanie namiotu w kwocie 6000 zł i proponuje, aby OSP w Komorzu 

Przybysławskim, zwróciła się do Gminy Żerków o współfinansowanie w/w wniosku.”  

 

Radny A. Szlachetka - z tego, co już wiemy, Gmina się nam do tego dołoży. Mamy trochę 

środków własnych, złożyłem też wniosek o dofinansowanie do Banku Spółdzielczego w Jarocinie, 

a także we Wrześni, na pewno też jakieś środki spłyną, ok. 1000 zł. Mam nadzieję, że do końca 

miesiąca sfinalizujemy tą inwestycję. Dziękuję bardzo. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – kolejny wniosek: „Zarząd Powiatu Jarocińskiego 

informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 r. rozpatrzył wniosek komisji. Zarząd wystąpi 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego  

z wnioskiem o spowodowanie umocnień brzegu lewej strony koryta rzeki Prosny w Komorzu 

Przybysławskim.”  Mam do Ciebie prośbę, żeby z tą informacją do Burmistrza Żerkowa dotrzeć. 

 

Radny A. Szlachetka – informacja zostanie przekazana, ale też ostatnio na sesji przekazałem 

Burmistrzowi wniosek, który składaliśmy do Zarządu. Na najbliższej sesji przedstawię odpowiedź 

od Zarządu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – następna odpowiedź na wniosek Komisji: „Zarząd 

Powiatu Jarocińskiego informuje, że na posiedzeniu 30 marca 2015 r. rozpatrzył wniosek komisji  

w sprawie uporządkowania, oczyszczenia i udrożnienia rur przydrożnych przy drogach 

powiatowych w związku z potrzebą należytego odpływu wód. Zarząd zdecydował o przekazaniu 

wniosku do Referatu Dróg Powiatowych celem realizacji, w miarę posiadanych środków.” 

Kolejna odpowiedź: „Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje, że na posiedzeniu 30 marca 2015 r. 

rozpatrzył wniosek komisji w sprawie podjęcia działań, celem niezwłocznego wyeliminowania 

procederu zanieczyszczenia środowiska i szkodzeniu zdrowiu i życiu mieszkańców przy ul. 

Sadowej w Jarocinie. Zarząd zdecydował o przekazaniu wniosku do Powiatowej Komisji ds. 

Zarządzania Ruchem na Drogach Powiatowych i Gminnych w Powiecie Jarocińskim, celem 

przeanalizowania możliwości postawienia znaku zakazu wjazdu na w/w ulicę.” 

Czy są zapytania do wniosków? Nie ma. Czy jakieś wolne wnioski?  

 

P. Sławomir Frydryszak, Starostwo Powiatowe w Jarocinie - Panie Przewodniczący, Szanowni 

Państwo, rozpoczęliśmy kolejną edycją powiatowego konkursu „Śmieciom Stop” i chciałem się 

zwrócić do Komisji, żeby komisja wytypowała spośród siebie przedstawiciela do komisji 

konkursowej. Komisja zostanie zatwierdzona przez Starostę, w poprzednich latach z Komisji 

Rolnictwa to był Pan Teodor Grobelny.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – czy jest ktoś chętny do pracach w tej komisji? 

Zajęcie bardzo ciekawe, interesujące, ale czasochłonne. 
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Radny W. Kwaśniewski – mam propozycję, żeby Pan Przewodniczący.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Przyjmuję.  

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrady. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 
Leszek Bajda 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 


