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Protokół nr 25/16 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 19 sierpnia 2016 r. w godz. 10:00 – 10:25 

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie 
 
 

*** 

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności – 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Pan Mikołaj Szymczak, oraz Pan Andrzej 

Szlachetka. 

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 form edukacji ekologicznej w powiecie. 

2. Ocena stopnia wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest na 

terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Ad. pkt. 1 

P. Bernadetta Mąka, Referat Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie – przedstawiła realizację form edukacji ekologicznej w powiecie.  

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny K. Matuszak – tak myślę o tym konkursie „Śmieciom Stop”. Ten konkurs ma tyle lat 

i tak myślę jak go uatrakcyjnić. Pomyślałem sobie, jakby go w naszych realiach powiatu 

jarocińskiego, bo te tematy są ogólno problemowe. Czy nie zrobić by raz edycji, która 

umiejscowiłaby problem w naszym powiecie dotyczące ekologii w Jarocinie? 

 

P. Bernadetta Mąka, Referat Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie – nie ukrywam, że zawsze w regulaminie zaznaczamy, że pod uwagę bierzemy 

rozwiązania w zakresie powiatu. Uczniowie, którzy w pracach są na terenie ZGO, 

przeanalizowali jakąś sytuację, albo jakąś typową gospodarkę u siebie, zrobili ankietę.  

To jest to bardzo brane pod uwagę w ocenie prac, że zauważyli lokalną gospodarkę odpadami 

i ten problem przeanalizowali. Na to zwracamy uwagę.  

 

Posiedzenie opuścił radny J. Zegar. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – proponuję wniosek z komisji, aby 

przyszłoroczne podsumowanie edycji konkursu „Śmieciom Stop” odbyło się na terenie 

Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach.  

Ponadto podsumowanie to powinno być połączone ze zwiedzaniem Zakładu.  
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W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

przyjęty. 

 

Ad. pkt. 2 

P. Jarosław Szkaradowski, Referat Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego  

w Jarocinie – przedstawił stopień wdrażania programu w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – nie mam pytań, tym krokiem mieliśmy iść, 

żeby to wdrażać, rozliczać.  

 

Radny K. Matuszak – możemy zakończyć też wnioskiem z Komisji, żeby Zarząd  

w przyszłym roku również przeznaczył środki na ten cel.  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – wniosek, aby w projekcie budżetu na 2017 rok 

ująć kwotę na dofinansowanie wniosków dotyczących usuwania azbestu.    

 

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji, wszyscy głosowali „za”. Wniosek został 

przyjęty. 

 

Ad. pkt. 3 Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – odczytał pismo mieszkańców budynku 

dotyczące zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych budynku przy ul. Zapłocie w Witaszycach. 

Pismo zostało skierowane do Burmistrza Jarocina, a do wiadomości do Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa.  Kopia pisma stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Na posiedzenie wrócił radny Julian Zegar. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - odczytał odpowiedź na wniosek Komisji  

nr A-OB.-BR.0014.31.2016.PA dotyczący przeprowadzenia inwentaryzacji zadrzewień 

śródpolnych i śródleśnych. Kopia pisma stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radny K. Matuszak - dwie sprawy chciałbym poruszyć. Pierwsza sprawa to jest kwestia 

lisów, są przeznaczone środki, na którejś komisji można by się pokusić o spotkanie z szefami 

kół. Problem narasta, lisy podchodzą bardzo blisko do domów, całymi stadami.  

Czy to, co zrobiliśmy w kierunku odstrzału przynosi efekty czy to jest nasze chcenie, problem 

jest duży? Druga sprawa to czytam o karach na Pana Wójcika, o problemie smrodu na polach, 

trzeba by szczególnie do Wydziału Ochrony Środowiska, musicie się tym zainteresować, od 

strony Goliny, tam jest wywożony cały smród, kwestia czy Pan Wójcik, trzeba by się 

zainteresować czy kary, które zostały nałożone skutkowały? Czy to jest tylko takie zapłacenie 

i jechanie dalej?  

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - temat był do komisji, jednoznacznej opinii,  

o podjęcie zdecydowanych działań interwencyjnych, przez policję, oni poszukiwali norek. 

Natomiast otrzymałem informację, że są różne odpady pochodzenia zwierzęcego, utylizowane 

i są rozwożone na pola uprawne. My się skupiamy na norkach. Pod osłoną nocy wywożone 

nieczystości pochodzenia zwierzęcego, policja ma kłopot z bezpośrednim ustaleniem 

sprawcy. Jest pewna niemoc w tym temacie. Mamy dwa tematy do wprowadzenia na następną 

komisję: 

1. Informacja dotycząca ograniczenia populacji lisa w środowisku. 
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2. Informacja w sprawie hodowli norek amerykańskich na terenie Powiatu Jarocińskiego. 

 

 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 10.25 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

 

Protokołowała: 

A. Przymusińska 

 


