Protokół Nr 18/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 01 lutego 2016 r. w godz. 14:00 – 14:30
w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie

***
W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności –
stanowiącą 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:
Tematyka posiedzenia:
1. Ocena stopnia realizacji rekompensat dla rolników z tytułu strat spowodowanych przez
suszę w 2015 roku.
2. Ocena wdrażania programów rolnośrodowiskowych na terenie powiatu.
3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2015 obecnej kadencji Rady
Powiatu w Jarocinie.
4. Sprawy bieżące.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jeżeli chodzi o stopień realizacji rekompensat
dla rolników, to zwróciliśmy się o informację do wszystkich gmin z terenu powiatu, by
zechciały nam przedstawić materiał na posiedzeniu względnie przesłać stosowne wyjaśnienia
na piśmie. Materiały pisemne zostały ze wszystkich Gmin Powiatu Jarocińskiego zostały
dostarczone i radni otrzymali je przed posiedzeniem. W obradach uczestniczy p. Wacław
Kałmucki z Urzędu Miejskiego w Jarocinie i jeśli zechciałby coś dodać to chętnie bym
usłyszał. Informacje stanowią załączniki nr od 3 do 6 do protokołu.
P. W. Kałmucki, Urząd Miejski w Jarocinie – w formie wyjaśnień mogę powiedzieć, że
informację o zapomogach czy rekompensatach skierowaliśmy do Agencji Rynku Rolnego.

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – liczę się z tym, że Izba Rolnicza zapyta o ten
temat na najbliższym spotkaniu. Mamy informację o ilości złożonych wniosków, bo dla
Komisji to jest najistotniejsze, że było podjęte działanie administracyjne przez władze
samorządowe.
P. W. Kałmucki, Urząd Miejski w Jarocinie – myśmy wysłali protokoły do oceny

Chodzi o wypłatę zapomogi do protokołu powyżej 30%. Ci rolnicy otrzymali zapomogę
z Agencji Restrukturyzacji. Inne protokołu nie przychodzą z Urzędu Wojewódzkiego.
Rolnicy nie są zainteresowani kredytami preferencyjnymi, bo trzeba je oddać. Z Gminy
Jarocin o kredyt zwróciła się tylko jedna osoba.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – poproszę o głos przedstawiciela Gminy
Jaraczewo.
Urząd Gminy Jaraczewo – podobnie jak w Gminie Jarocin. Wniosków było dość sporo, ale
nie odzwierciedliło klęski lat 2006-2008, gdzie wniosków było prawie 600. Zainteresowanie
kredytem też jest praktycznie żadne. Oprocentowanie kredytów preferencyjnych w tym roku
nie było rewelacyjne. Jeśli przyjmiemy ponad 3 % z 1,5% prowizją banku. Jeżeli uprawa
została ubezpieczona w ramach ustawy o ubezpieczeniach rolnych, to 4,5% to nie jest żaden
kredyt preferencyjny. Dalej obserwujemy deficyt wody i rok 2016 też nie zapowiada się
obiecująco. Na ten moment o kredyt preferencyjny w mojej gminie ubiegały się 3 osoby.
Jeżeli odnieść to do lat 2006-2008 gdzie kredyt na 600 wniosków uzyskało ponad 350
gospodarstw. Jeżeli chodzi o pomoc Agencyjną to gospodarstwa nie były by w stanie uzyskać
30%, które kwalifikowałyby je do uzyskania pomocy. Może trzeba by podnieść apel, jeżeli
chodzi o klęski, które są czysto związane ze stratami w produkcji zwierzęcej.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – jest to logiczne, przygotujemy wniosek
i przegłosujemy. Zostanie on skierowany do Zarządu. Otrzymaliśmy pismo ze Związku
Powiatów, że sprawami suszy należy zająć. My dawno podjęliśmy stosowy wniosek, była
uchwała Rady Powiatu. Były podjęte działania, a tam się dopiero przypomniało, że powiaty
mogą się tym zająć. Opady się dużo poprawiły, bo je mierzę. Jednak z punktu ekologicznego
nadal ta sytuacja w zakresie gospodarki wodnej nie jest do końca ustabilizowana. Z Żerkowa
otrzymaliśmy informację, że złożono 288 wniosków, straty oszacowano na 8.136.651 zł, a do
Agencji mogło złożyć wnioski o przyznanie wsparcia 61 gospodarstw, gdzie straty wyniosły
ponad 30%. Natomiast, jeżeli chodzi o Kotlin to oszacowane straty w uprawach wynosiły
3.526.609 zł w 114 gospodarstwach straty wynosiły ponad 30%i te gospodarstwa mogły się
ubiegać o rekompensatę. Szkody spowodowane przez suszę oszacowano w 239
gospodarstwach rolnych. Czy ktoś chciałby zabrać głos. Nie widzę. Przejdziemy do wniosku
i proszę o sprecyzowanie.
Urząd Gminy Jaraczewo – jeżeli chodzi o klęskę w produkcji zwierzęcej to Izby zarzuciły
pismami i próbowano policzyć protokoły i w wielu przypadkach nie udało się osiągnąć 30%.
By udało się uzyskać 30% to należy wpisać w roku klęski 3000 litrów mleka. Ja rozumiem, że
w danym roku może być tej produkcji mleka 200-300 czy 500 litrów mniej, ale nie takie
ilości. To są ilości nierealne a próbowano takie przykłady podsuwać by uzyskiwać 30%. Nie
wie czy wniosek przyniósłby propozycje na przyszłość. Otrzymaliśmy jako Komisja
Wojewódzka sporo pism od Wojewody, który podnosił aspekty prawne i ustawowe, których
zmieniać nie można było. Wniosek niewiele wniesie.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – co na to członkowie Komisji?
Radny J. Zegar – skoro pan powiedział, że szkoda czasu i tak było zawsze. Będziemy czekać
za odpowiedziami i będziemy się przepychać.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – a ja jak zwykle będę męczył Zarząd, bo to tak
wygląda potem. Dziękuję bardzo za dyskusję.

Ad. pkt. 2.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przechodzimy do kolejnego punktu porządku
obrad „Ocena wdrażania programów rolnośrodowiskowych na terenie powiatu”. Nie ma
przedstawiciela jednostki, ale wszyscy członkowie Komisji otrzymali wcześniej odpowiedź
z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu dotyczącą tematu.
Przypomniano, że programy rolnośrodowiskowe są obowiązkowe dla krajów członkowskich.
Pełnią rolę kluczową w planach ochrony przyrody i składają się z 4 podprogramów a każdy
podprogram z różnych pakietów działań. Wspomniane działania pakiety środowiskowe mają
przyczyniać się do poprawy i ochrony krajobrazu rolniczego. Interesowałem się tym tematem,
mam uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego i na naszym terenie było zainteresowanie i
złożono 220 wniosków. Natomiast, jeżeli chodzi o wejście nowego programu
rolnośrodowiskowego złożono 15 wniosków. Jeżeli chodzi o płatności do wydanych decyzji
do 1 marca 2016 r. wypłaty będą realizowane do 2016 roku. Należy zauważyć, że jest
zainteresowanie wśród rolników. Nie mamy specjalnych terenów takich jak parki narodowe,
ale miejsca poddane ochronie lub stanowisk roślinnych się znajdują. Większość programów
na terenie powiatu było realizowanych przez doradców rolniczych z Poznania i z naszego
rejonu, jeśli chodzi o WDR. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. pkt. 3.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawiam do zatwierdzenia sprawozdanie
z działalności komisji za rok 2015 obecnej kadencji Rady Powiatu w Jarocinie. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zatwierdzili sprawozdanie.
Ad. pkt. 4.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – nie ma projektów uchwał do zaopiniowania.
Przypominam, że w lutym pracujemy bardzo intensywnie. Spotykamy się 22 lutego
o godz. 14.00 w sali posiedzeń na kolejnym posiedzeniu.
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji
zakończył obrady.
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