Protokół nr 13/15
z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego
w dniu 21 września 2015 r. w godz. od 12.00 do 14.30
w ZGO oraz 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 Pan Mikołaj Szymczak.
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. Wizytacja Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie.
2.
3.
4.

Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu jarocińskiego.
Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 w zakresie działania komisji.
Sprawy bieżące.

Ad.pkt.1
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – w pierwszej części zapoznaliśmy się z rozbudową
Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie, który rozszerza swój zakres działań, nie tylko
na powiat jarociński, wiele gmin ościennych w chodzi w skład porozumienia i ta ilość będzie się
zwiększać. Z rad powiatowych byliśmy tam pierwsi. Zapoznaliśmy się przede wszystkim z nową
częścią zakładu w zakresie przyjmowania odpadów, wstępnej segregacji, jest dokonywana u źródła,
ale mogą pewne zamieszania nastąpić przede wszystkim przy odpadach komunalnych, gdzie są
rozdzielone na odpady kwitowe, bio degradowane, mogą być przetwarzane na bio degradację.
Zauważyliśmy, że rozmach inwestycji jest ogromny. Widać znaczny postęp prac i duże
zaangażowanie. Inwestycja ma szansę ruszyć w przyszłym roku. Wiosna, lato przyszłego roku ma
nastąpić pełny rozruch. Nas najbardziej interesowało to, że zakład idzie w kierunku maksymalnej
trakcji rozdzielania poszczególnych odpadów, ale także przetwarzania na miejscu, żeby nie
powstawały inne odpady, z którymi po przetwarzaniu niewiadomo, co zrobić. W momencie, kiedy
będzie początek fazy rozruchowej też byśmy chcieli tam jeszcze uczestniczyć.

Ad.pkt.2
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – wszyscy otrzymaliśmy materiały na komisję
i na sesję, gdzieś są wykazane realizowane ustawowe zakresy z zakresu ochrony zdrowia zwierząt,
a także prowadzone badania monitoringowe. Informacja z działalności inspekcji weterynaryjnej
na terenie powiatu jarocińskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja informację przyjęła.
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Ad.pkt.3
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił informację o realizacji budżetu powiatu
za I półrocze 2015 roku w zakresie działania komisji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
Dochody
Dz. 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna
To wpłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów
właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.
Wykonanie blisko 50% wg umowy.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska r. 90095 Pozostała działalność
Składają się na nią opłaty i kary dotyczące korzystania ze środowiska nakładane przez Urząd
Marszałkowski oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na ich wysokość powiat nie
ma wpływu, dlatego trudno oszacować ile środków wpłynie w danym roku.
W ostatnich trzech latach dochody te nie przekroczyły rocznie dwustu tysięcy zł, dlatego na
br. zaplanowano jedynie 185 tysięcy. Tymczasem w I półroczu wpłynęło już ponad 204 tysiące zł,
co stanowi 110,50% założonego planu. Ponadplanowe środki zostały wprowadzone do budżetu w II
półroczu br. i przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.
Wydatki
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo
r. 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Środki w wysokości 1 tys. zł przeznaczone są na klasyfikację zalesionych gruntów, która zostanie
rozliczona w II półroczu br.
r. 01008 Melioracje wodne
Zawarto umowy ze spółkami wodnymi, a środki przekazano w III kwartale br.
r. 01095 Pozostała działalność
Zaplanowane środki będą wydatkowane na dożynki powiatowo – gminne w drugim półroczu br.
Dz. 020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna
Środki wydatkowano na wypłatę ekwiwalentów właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw
rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Wykonanie blisko 50%.
02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Realizacja planu na poziomie 25 % jest uzasadniona i wynika z zawartych umów z nadleśnictwami
pełniącymi nadzór nad lasami.
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
r. 90095 Pozostała działalność
Wydatkowano jedynie 10 tys. zł tj. 15,04% planu – środki wydatkowało Domostwo w Górze na
utrzymanie parku.
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Dochody stanowią opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano na ponad 204
tysiące zł, co stanowi 110,50% założonego planu.
Natomiast plan wydatków w wysokości 186.500 zł wykonano w wysokości 130 tysięcy zł, na co
złożyły się wydatki na utrzymanie parku w Górze 10 tys. zł oraz termomodernizacja obiektu
w Kotlinie w kwocie 120 tys. zł.
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W II półroczu wprowadzono ponadplanowe dochody do budżetu i zwiększono plan wydatków
na ochronę środowiska, aby spełnić wymogi ustawy prawo ochrony środowiska – aby poziom
wydatków na ochronę środowiska w powiecie nie był niższy niż zrealizowane dochody.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest „za”
przyjęciem informacji o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2015 roku w zakresie działania
komisji? Bardzo proszę o podniesienie ręki.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy byli „za” przyjęciem informacji.
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 5 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 6 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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