Protokół nr 21/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 21 kwietnia 2016 r. w godz. 13:00 – 13:35
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 aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego.
2. Informacji o realizacji zadań z zakresu nasiennictwa na terenie powiatu.
3. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony
środowiska.
4. Sprawy bieżące.

Ad. Pkt. 1.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawił informację z Wielkopolskiej Izby
Rolniczej. Jako Powiat Jarociński bodajże najszybciej w kraju albo w Wielkopolsce
wystąpiliśmy w sprawie suszy podejmując stosowną uchwałę, która pozytywnie myślę, że
przydała się dla rolników, ale świadczyła o naszym tempie prac i skuteczności podjętego
tematu. Jeśli chodzi o produkcję żywca, że zlikwidowano stado podstawowe loch, obserwuje
ze swojego tematu m. in. przygotowując pilnie z zakresu ochrony środowiska czy karty
informacyjne, że jakość i ilość osób pragnących prowadzić hodowle świń generalnie maleje.
Część gospodarstw nie otrzymała dopłat bezpośrednich za 2015 rok. To jest dość
niepokojące, może się dowiemy coś więcej.
P. R. Hyżorek, Wielkopolska Izba Rolnicza – przedstawił ocenę aktualnej sytuacji
w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 3 do
protokołu. Jeśli chodzi o dopłaty to w wyniku nowego systemu informatycznego
i rozszerzenia oraz wprowadzenia elementów proekologicznych wnioski były bardziej
skomplikowane. W związku z tym według informacji Agencji system informatyczny nie
sprostał zadaniom.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – opinie zostały wystosowane w tej sprawie ze
strony Izby?
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P. R. Hyżorek, Wielkopolska Izba Rolnicza – do Ministerstwa Rolnictwa było.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedziała, że do 30 06 wszystkie
płatności zostaną uregulowane.
Radny A. Szlachetka - agencja tłumaczyła się, że system jest niesprawny, nie mogą naliczać
dopłat bezpośrednich, decyzji wydawać. Decyzje są wydane a i tak pieniądze są w ratach
płacone na zazielenianie. Czym się teraz Agencja tłumaczy? Wtedy się tłumaczyli, że awaria
systemu, teraz naliczyli, decyzje wydali, a środków na koncie nie ma.
P. R. Hyżorek, Wielkopolska Izba Rolnicza – do nas żaden wniosek nie wpłynął w tej
sprawie, nie możemy do Agencji z takim wnioskiem.
Radny A. Szlachetka – może warto by było zaprosić nowego kierownika Agencji na
komisję, żeby wyjaśnił.

Ad. Pkt. 2.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - ładne wyczerpujące sprawozdanie, dużo tego,
począwszy d zadań poprzez ocenę plantacji i to wszystko, co się wiąże z samym
nasiennictwem, z kontrolą. Ze sprawozdaniem samego inspektoratu. Proszę o przedstawienie
informacji.
P. K. Osuch – Wojdała, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, Oddział w Jarocinie – przedstawiła informację o realizacji zadań z zakresu
nasiennictwa na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Jakie są relacje z Centralnym
Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych? Czy jest przełożenie czy całkiem oddzielnie
działacie?
P. K. Osuch – Wojdała, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, Oddział w Jarocinie – tam przeprowadzane są nasze szkolenia, na
kwalifikatorów akredytowanych i kwalifikatorów urzędowych. W oparciu o listy COBORU
sprawdzane są odmiany, czy znajdują się w rejestrze. Również, jeśli chodzi o Centralny
Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych, wysyłamy tam odmiany do oceny tożsamości,
pobieramy próby, przekazywane są do Poznania i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu przekazuje je właśnie do COBORU.
Radny W. Kwaśniewski – chciałem zapytać się gdzie jest ta winnica?
P. K. Osuch – Wojdała, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, Oddział w Jarocinie – mamy jedną winnicę i ona znajduje się na terenie gminy
Żerków, w Żółkowie.
Radny J. Zegar - czy to jest białe winogrono czy czerwone?
P. K. Osuch – Wojdała, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Poznaniu, Oddział w Jarocinie – białe.
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Ad. pkt. 3.
P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Środowiska – Promocja powiatu jarocińskiego
w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony środowiska. Informacja stanowi
załącznik nr 5 do protokołu. Materiały przedstawione, przez ówczesne biuro promocji,
kiermasz wielkanocny, dożynki, które zgromadziły dużą liczbę mieszkańców
i zainteresowanych. W ramach strony powiatowej umieszczamy informacje w zakresie
rolnictwa. Też działania promocyjne w zakresie ochrony środowiska, można w to włączyć
nasz konkurs proekologiczny, kierując to do młodzieży próbujemy to działanie promocyjne
w zakresie postaw ekologicznych, konkurs ponad 15 edycji trwa. Również w materiałach
wspomniane jest o zakupie albumów, które promują walory przyrodnicze powiatu
jarocińskiego. Działania promocyjne były uwzględnione w aktualizacji naszego programu.
Przewodniczący też wspominał podczas uchwalania, że sporo uczniów i studentów się pyta
o te materiały, bo korzysta z nich. Staramy się umożliwić im to. Przy okazji można się
pochwalić naszymi działaniami powiatu przy wsparciu budżetu powiatu w zakresie ochrony
środowiska. W działaniach promocyjnych w zakresie rolnictwa jest dotacja od 2012 roku,
która powiat wspiera spółki wodne. Dotacja nie jest wielką kwotą, ale spółki wodne dzięki
dotacjom z samorządu gminnego i powiatowego mogą się ubiegać o dotacje z samorządu
wojewódzkiego. Dotacje z samorządu gminnego i powiatowego powodują, że większą kwotę
dotacji mogą uzyskać, a co za tym idzie zdecydowanie w ostatnich latach konserwacja rowów
melioracyjnych w większej ilości niż to miało miejsce 10 lat temu.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – mnie jest o tyle łatwiej, że brałem udział
w kilku inicjatywach, brałem udział w dożynkach parafialnych w Buku, byłem
przedstawicielem powiatu. W dożynkach powiatowych znaczna ilość osób uczestniczyła.
W spotkaniach w zakresie spotkań folklorystycznych jak i również na kiermaszu
w Marszewie. W tym roku raczkujemy, bo odbył się pierwszy jarociński kiermasz
ogrodniczy. Nowe inicjatywy pojawiają się. Apeluje z tego miejsca, aby zgłaszać do
pracowników Starostwa, jak wnioskowaliśmy o kategorię rolnik roku. Po raz pierwszy była
wprowadzona i włączona nominacja, aczkolwiek zainteresowany nie był bezpośrednio na
wręczeniu. Jeden punkt rozszerzony mamy z zakresu inicjatywy Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Powiatu. Rozumiem, że niedługo odbędzie się podsumowanie
konkursu śmieciom stop. Wcześniej muszą prace spłynąć i Komisja Konkursowa musi
o ocenić. Uwzględniono jeden element, który zawsze podnosiłem w konkursach, że strona
praktyczna i społeczna, przydatność wykonywanych prac, a nie tylko kopiuj wklej, możliwe
jest wykorzystanie wszystkich elementów prac, osiągnięć uczniów przez społeczeństwo
w ogóle. Kiedyś pojawił się problem dyskusyjny, dlaczego tak szczegółowo te elementy,
a jednej pani przypomniałem, że mam za sobą organizację konkursów centralnych,
wojewódzkich. Uczestniczyłem w organizacji finału międzynarodowego, więc wiem na czy
polegają wymagania i tworzenie li tylko papierologii, to środowisku niewiele pomoże, ale
samo zachęcenie do udziału w konkursie, że ktoś bierze udział jest pewnym bodźcem
przynajmniej podprogowym.
Ad. pkt. 4. Sprawy bieżące.
a) Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu na 2016 rok. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 rok w zakresie
działania Komisji.
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Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie widzę.
Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa obecnych na sali członków Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska jest „za” pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego projektu
uchwały? Dziękuję. Kto jest „przeciw”? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy
głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
b) Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał odpowiedź na wniosek Komisji
dotyczący zabezpieczenia lewego brzegu rzeki Prosny w km od 4+150 do 4+250 w
miejscowości Komorze Przybysławskie. Kopia pisma stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny J. Zegar - prosiłbym żeby zmienić termin kom roln, żeby w godz dopołudniowych,
cały dzień, taką mam prośbę bajda propozycja godzina 10 4 za, wniosek pzreszedł. wiele
pożytków z tego, wszystko na bieżąco, łatwiej pogodzić. koniec 13 35
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 13.35

Przewodniczący Komisji
Leszek Bajda
Protokołowała:
A. Przymusińska
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