Protokół nr 30/16
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Jarocińskiego
odbytego w dniu 23 grudnia 2016 r. w godz. 10:00 – 11:00
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 – Wicestarosta.
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. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży pożarnej.
2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.
3. Sprawy bieżące.
Ad. Pkt. 1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży
pożarnej.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – zanim przejdziemy do omawiania punktu
pierwszego. Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego wice komendanta Straży
Pożarnej Mariana Tomczaka.
Proszę Pana Komendanta Cieślaka o przedstawienie informacji.
P. K. Cieślak, Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Jarocinie – informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W ostatnich latach na terenie gmin Powiatu Jarocińskiego nie odnotowano poważnych awarii
przemysłowych, zanieczyszczenia wód, wycieków lub uwolnienia się substancji toksycznych
oraz niebezpiecznych chemicznie mających negatywny wpływ dla środowiska
przyrodniczego. Komenda Powiatowa PSP w Jarocinie posiada stosowne wytyczne i zasady
postępowania w przypadku negatywnych zjawisk niebezpiecznych dla środowiska
przyrodniczego i ludzi. Organizowane są szkolenia oraz ćwiczenia na większych obiektach.
W zakresie usuwania miejscowych zagrożeń spowodowanych wypadkami drogowymi i
pożarami uczestniczą również jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w szczególności
należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego KSRG.
Komisja informację przyjęła.
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Ad. Pkt. 2. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2017.
Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawił propozycje do planu pracy Komisji
Rolnictwa na 2017 rok. Projekt planu pracy komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”
zatwierdzeniem propozycji planu pracy Komisji na 2017 rok.
Ad. Pkt. 3. Sprawy bieżące.
3a Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda – przedstawił do zaopiniowania projekt
uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2017 rok. Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Dyskusji nie było. Następnie poddał pod głosowanie w/w plan pracy.
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
3b Przewodniczący Komisji p. Leszek Bajda - przedkładam do rozpatrzenia projekt
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2016 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 obrad.
Przewodniczący Komisji
Leszek Bajda
Protokołowała:
A. Przymusińska
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