Protokół nr 12/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego
w dniu 31 sierpnia 2015 r. w godz. od 13.00 do 14.30
w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Jarocinie
* * *
W posiedzeniu komisji udział wzięli jej członkowie wg listy obecności stanowiącej
załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny p. Mirosław Drzazga.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej
załącznik nr 2 do protokołu.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda,
który powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną tematykę
posiedzenia. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który przedstawiał
się następująco:
Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty
na terenie powiatu jarocińskiego.
2. Ocena wykonania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa.
3. Sprawy bieżące.
Ad.pkt.1
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – proszę Koła Łowieckie o przedstawienie informacji
o działalności Kół. Informacje stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
P. Józef Bandyk Koło Łowieckie „Rudel” w Rusku – przedstawił informację o działalności Koła
Łowickiego „Rudel”. Największym mankamentem jest zwierzyna zagrożona, populacja dzika
wzrasta. U nas namnożyło się kruków.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jeśli chodzi o naruszenie równowagi biologicznej
z pozycji różnych gatunków, że jest nadmierna mechanizacja rolnictwa.
P. Wojciech Weselny, Akademickie Łowieckie Nr 7 „Przylesie” w Poznaniu – Zmieni nam się
teraz układ ze zwierzyną, dlatego, że ta potrzebna obwodnica Jarocina jest budowana a tamtędy
dużo dzików przechodzi i nam to zmieni. Jeżeli chodzi o jelenie to będzie zdecydowanie mniej.
To jest nieuchronne i nie ma na to rady. Jeśli chodzi o zwierzynę drobną, to nie mamy z nią szans.
Przy tylu krukach nie mamy żadnych szans. Dużo strzelamy lisów, to nic nie daje, kruk załatwia
swoje. Liczyliśmy kruki w Gizałkach i naliczyliśmy 57 przez trzy godziny. Dostałem pismo
obraźliwe, że to niemożliwe. Nie uwierzyli mi, to wziąłem tego, co napisał to pismo i przez półtora
godziny naliczyliśmy 52. Prosiłem, żeby na piśmie mnie przeprosił, ale tego nie zrobił.
To jest problem, którego nie mamy żadnych szans rozwiązać. Wciąż mamy problem z kołem 28,
w tej chwili znowu nas do sądu pozwali. Jesteśmy dłużej na tym obwodzie niż oni byli. Chciałem
się pogodzić, bo to jest bez sensu, niszczenie ambon u nas itd. Prezes się zgodził tego Koła,
dogadaliśmy się, że możemy się połączyć. Koło moje się zgodziło, ale tamto Koło się nie zgodziło
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na taką współpracę. Nie polowaliśmy tam prze trzy lata, nas jest więcej. W tej chwili nas jest 74, a
ich 24. 18 myśliwych mamy z gminy Jarocin.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – kwestia współpracy jest bardzo istotna.
Ambony powinny być wolno stojące.
P. Andrzej Musielak, Koło Łowieckie Nr 66 „Knieja” w Czeszewie – Na dzisiaj mamy jeden
problem, bo dokładnie nie wiem, jaka jest powierzchnia obwodu. W wyniku sporządzania map
z Żerkowem, jest wyjaśniane, ale muszą być nowe mapy. Na wiosnę wszyscy łowczy byli
w Jarocinie i uzgodniono zwiększony plan odstrzału do dzików i saren. Zaprojektowaliśmy około
80 tys. szkód przez rok. To są tereny Parku Krajobrazowego Żerkowsko – Czeszewskiego, w parku
są rezerwaty, w których jest cała wylęgarnia. Sprowadziły się do nas muflony.
Przeszły z Bieździadowa. Inwentaryzowane są przez 3 lata i w przyszłym roku pójdą do odstrzału,
bo musi być minimum 30 sztuk. Jest tego coraz więcej. Największym szkodnikiem dla muflona jest
pies i dzik, ponieważ młode nie tracą zapachu jak jeleniowate. Nie wprowadzano zajęcy, bo mogą
być nosicielem choroby. Jest całoroczny odstrzał drapieżników. Koło podlega pod zarząd okręgowy
w Poznaniu. Wprowadzając materiał genetyczny z kilku miejsc w Polsce, stado podstawowe mamy
bażantów, królików i kuropatw.
Posiedzenie opuścił p. radny Andrzej Szlachetka.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – z rozmowy z jednym Panem usłyszałem, że na lisa
nie warto strzelać, bo naboi szkoda. Czy to rzeczywiście tak to wygląda? Jest ich zatrzęsienie.
P. Andrzej Filipiak, Koło Łowieckie nr 29 „Darz Bór” w Jarocinie - nie tylko lisy
są problemem, największy wróg to, że rozporządzeniem objęto całoroczną ochroną ptaki drapieżne.
Bażant, kuropatwa przed lisem ucieknie na drzewo, ale przed ptakami drapieżnymi młode zające
nie mają szans. Starostwo może mogłoby lobbować, aby to rozporządzenie zawiesić na jakieś
okresy. Albo będzie zwierzyna drobna, albo będą ptaki drapieżne, bo na razie górują ptaki
drapieżne. Myśliwi nie są bogatymi ludźmi, bo tak by ktoś powiedział, że on nie strzela, bo nabój
drogi. Studenci nowo wstępujący do koła nie są zamożnymi i mu na ten nabój 5 zł szkoda.
Chyba tak zrobiło Starostwo w Pleszewie 5, 10 zł dopłaty do odstrzału lisów. Myśliwego trzeba
zachęcić. Myśliwy musi na te lisy pojechać samochodem, pomstowaniem się nic nie zrobi.
Jakoś by trzeba tych myśliwych wspomóc. Na naszych terenach dużo jest norek, niech przyjdzie
jakaś wichura, bomba ekologiczna. Niech dojdzie do tragedii, tysiące norek się uwolni to, jaka to
będzie szkoda ekologiczna. Pod Koźminem to są miliony norek.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jako Komisja podnieśliśmy ten temat miesiąc, albo
dwa miesiące temu wniosek był, że natychmiast zmiany legislacyjne są potrzebne, opublikowałem
ten materiał. Rozmawiałem z kilkoma posłami Prawa i Sprawiedliwości, bo inni nie rozmawiali
ze mną, bądź nie chcą rozmawiać. To trzeba załatwić natychmiast, a jeżeli nie to po 25 października
mam obiecane, że niektórzy zajmą się tym tematem. Mocno mi to leży na sercu, jest to gatunek
ekspansywny i obcy w naszym środowisku. W środę ma być takie spotkanie przy przejeździe
kolejowym w Magnuszewicach, znowu się coś tam szykuje. Pracują tam Ukraińcy.
Zapach od norek brzydki. A co do wniosku z Komisji to proponowałbym takie brzmienie:
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego zwraca się do Zarządu
Powiatu z wnioskiem o dopłatę do kół łowieckich na odstrzały celem dokonywania pilnej redukcji
populacji lisa w środowisku. Kto z członków Komisji jest za podjęciem takiego wniosku?
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W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji 4 głosowało „za”, 1 osoba „się wstrzymała”.
Wniosek został podjęty.
P. Andrzej Filipiak, Koło Łowieckie nr 29 „Darz Bór” w Jarocinie – nigdy się nie robi
symulacji na wypadek trąby powietrznej, co się stanie, kiedy te norki amerykańskie się uwolnią.
Jakie będą czynności eliminujące zagrożenie?
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – nic nie będzie robione i to jest przerażające.
P. Ryszard Maluśki, Koło Łowieckie nr 27 „Ostoja” w Jaraczewie – problemem są również psy
nie tylko bezpańskie, ale także psy, które są wieczorem spuszczane i idą w teren.
To też jest problem.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jestem wrażliwy, kocham zwierzątka, ale tam gdzie
trzeba powinna być redukcja.
P. Andrzej Musielak, Koło Łowieckie Nr 66 „Knieja” w Czeszewie – dużo zwierzyny psy
niszczą, zagryzają.
P. Witold Kownacki, Koło Łowieckie nr 28 „Jeleń” w Jarocinie – najmniejsze koło w tym
rejonie, tradycja nas trzyma, ale też koło najstarsze. W przyszłym roku 70 – lecie powstania.
Obwód Nosków i do rynku w Jarocinie. Mam y sporny obwód Cielcza, koledzy polują 30 lat,
robiliśmy starania o jego odzyskanie, powinniśmy się dogadać, tylko ta propozycja o połączeniu
obu kół, jesteśmy najstarszym kołem, mamy sztandar, krzyż zasługi łowieckiej. Przy połączeniu
zostałoby wymazane z rejestru. Jest u nas demokracja. W naszym rejonie i Starostwo i gmina, nowe
strefy między innymi w Golinie, nowa obwodnica Jarocina, polowaliśmy tam. Zwierzyna tam
przechodzi i rozjechana. Zgadzam się z kolegami, jeśli chodzi o drapieżniki, kruków jest
w rejonie Koźmina dużo. Jeśli chodzi o koźlęta, o sarny to olbrzymim problemem są psy wałęsające
się. Nie wiem czy jest zgłaszane ich wyłapanie. Te psy zamęczą koźlęta. Wstrzymana inwestycja na
Lutynii, bo znaleźli żabkę i wstrzymana inwestycja, która by pomogła rolnictwu, a przez brak wody
straty są w przyrodzie. Rozumiem ekologia, ale zdrowy rozsądek powinien być.
Wystarczy jakieś stowarzyszenie, które złoży wniosek i wstrzymane są inwestycje. Jeśli chodzi
o norki, to przy każdej inwestycji są brane pod uwagę, jakie to ma czynniki dla środowiska, nie
wiem czy było to brane pod uwagę przy wydawaniu pozwolenia. W tej chwili jest zupa wylana, bo
tych norek jest dużo. Co roku wypuszczamy około 50, 60 sztuk bażantów i przynajmniej 50 par
kuropatw. Dokarmiamy kruki, lisy i norki. Część zostaje. Wniosek, który koledzy złożyli to też
jestem za tym. Zarząd Okręgowy w Kaliszu prowadzi konkurs na lisiarza roku. Może Starostwo
by się dołożyło do wspomożenia tych myśliwych.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – może mam wyostrzone oko na pewne rzeczy z racji
profesji, ale jest zatrzęsienie lisów. Mam taką sprawę, czy w porozumieniu z Muzeum, jest bardzo
chętny do współpracy Dyrektor Muzeum Pan Sebastian Pluta, czy nie zorganizować
w porozumieniu z nim takiej muzealnej wystawy na jakiś czas ukazującej tradycje łowiectwa
polskiego na ziemi jarocińskiej i w okolicach? Wstępnie obiecuję przeprowadzić rozmowę na ten
temat. Natomiast, co do bezpośredniego przeprowadzenia to musiałaby się odbyć narada prezesów
kół łowieckich, żeby to wszystko omówić i udostępnić pomoce, materiały. Upubliczniłoby się to.
Mówiąc o łowiectwie na ziemi jarocińskiej to niewiele się mówi, a przynajmniej ja nie spotkałem
się z publikacją na ten temat. Przydałaby się chociażby taka wąziutka publikacja, żeby koła
zaprezentować, chociaż w formie krótkiej broszurki.
3

Ad.pkt.2
P. Jan Bartczak, Nadleśnictwo Jarocin – przedstawił ocenę wykonania nadzoru nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Informacja stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Komisja informację przyjęła.
Ad.pkt.3 Sprawy bieżące
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał pismo z konwentu powiatów Województwa
Wielkopolskiego z propozycją pilnego podjęcia tematu suszy rolniczej na terenie wielkopolski.
Kopia pisma stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Powiat jarociński już podjął uchwałę
stanowiskową dot. suszy.
Kolejną sprawą jest odpowiedź Zarządu na wniosek Komisji. Odpowiedź stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - przedkładam do rozpatrzenia projekt uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo
otwieram dyskusję? Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania.
Kto z członków komisji jest „za” przyjęciem proponowanych zmian w zakresie działania Komisji?
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.

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

Przewodniczący Komisji
Leszek Bajda
Protokołowała:
A. Przymusińska
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