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Protokół nr 28/16 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego  

odbytego w dniu 21 listopada 2016 r. w godz. 10:00 – 10:30 

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. W punkcie pierwszym chciałbym, aby dokonano podsumowania 

pierwszej edycji konkursu łowieckiego wspierającego regulacje populacji lisa na terenie 

powiatu jarocińskiego. Chcielibyśmy omówić parę spraw oraz wręczyć nagrody  

i wyróżnienia. Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

 

Tematyka posiedzenia:  

1. Podsumowanie konkursu łowieckiego. 

2. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu i ocena stopnia realizacji zadań ochronnych. 

3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie działania 

komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

Ad. Pkt. 1. 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – po raz pierwszy odbył się konkurs dla kół 

łowieckich wspierający regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego.  

Zgodnie z wnioskami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które zostały przyjęte 

jednogłośnie, regulamin tez był przyjęty. Proponuję, aby w przyszłym roku regulamin 

rozszerzyć, w tym zakresie były przygotowane stosowane uchwały Zarządu i Rady Powiatu  

w zakresie uchwały budżetowej na rok 2016, gdzie przyznano kwotę 9,2 tys. zł, 

wyróżnionych w tym konkursie. Podstawą przeprowadzenia konkursu był regulamin, który 

był skierowany do kół łowieckich na terenie Powiatu Jarocińskiego, dla których organem 

wydzierżawiającym jest Starosta Jarociński. Zgodnie z regulaminem do dnia 31 października 

należało przedstawić sprawozdania i te sprawozdania łowickie przedstawiły trzy koła. 

Analizowaliśmy przedłożone sprawozdania oraz zasadami wskazanymi przez Starostę 

Jarocińskiego w typowaniu Komisji konkursowej. W skład komisji oprócz mnie wchodził 

jeszcze Pan Frydryszak jako główny specjalista ds. ochrony środowiska.  

Myślę, że to rzetelnie i wnikliwie zostało przeprowadzone po wnikliwej analizie wszystkich 

przedłożonych sprawozdań. Trzy koła łowickie zrealizowała roczny plan łowiecki w roku 

gospodarczym 2015 – 2016 w zakresie pozyskania lisa i uzyskały plan na poziomie minimum 

80% oraz przewidziały, co najmniej na podobnym poziomie pozyskania tego gatunku, na 

następny rok gospodarczy. Dlatego zrezygnowano z przyznawania nagrody specjalnej, gdyż 

kół łowieckich było niewiele, plany pozyskania lisa były zbliżone, a kwota wstępna 
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zaproponowana i uchwalona, wydaje mi się, że w stopniu znacznym, nie warto było 

rozdzielać na poszczególne miejsca i kategorie. W związku z tym dokonano wspólnych 

ustaleń i podziału nagród. Koło łowieckie nr 66 Knieja w Czeszewie – przyznana nagroda 

rzeczowa w wysokości 3.066 zł. Koło łowieckie nr 27 Ostoja w Jaraczewie - przyznana 

nagroda rzeczowa w wysokości 3.066 zł oraz Koło łowieckie nr 24 Szarak w Kotlinie - 

przyznana nagroda rzeczowa w wysokości 3.066 zł.  Protokół został sporządzony  

14 listopada, są podpisy członków Komisji i protokół zatwierdzony przez Starostę 

Jarocińskiego Bartosza Walczaka. Bardzo proszę Pana Wicestarostę o wręczenie 

poszczególnym przedstawicielom dyplomy, formalności zostaną dokonane w najbliższym 

czasie.  

 

P. M. Szymczak, Wicestarosta - chciałbym podziękować tym kołom, które włączyły się do 

tej działalności. Bardzo się cieszę, że znalazły się środki w budżecie na nagrody  

i podziękowania specjalne dla Pana Przewodniczącego Komisji Leszka Bajdy  

i Pana Frydryszaka za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. 

 

Następnie Pan Wicestarosta wręczył dyplomy poszczególnym kołom łowieckim.  

 

Ad. Pkt. 2. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu i ocena stopnia realizacji zadań 

ochronnych. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda –Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

w Poznaniu poinformowała pismem, że nie mogą przybyć na komisję. W związku z tym 

przesłano stosowne pismo wyjaśniające. Pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. Pkt. 3. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2017 w zakresie 

działania komisji. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił analizę projektu budżetu powiatu na 2017 

rok. Projekt budżetu powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik 

nr 6. 

 

Przewodniczący Komisji, p. Leszek Bajda – poddał projekt budżetu na 2017 rok pod 

głosowanie.  

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”  

projektem budżetu powiatu na 2017 rok w zakresie działania Komisji.  

 

Ad. Pkt. 4 Sprawy bieżące. 

Nie było spraw bieżących. 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji 

zakończył obrad. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Leszek Bajda 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 


