Protokół nr 38/17
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 7 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 – 13.00
w siedzibie Bractwa Kurkowego w Jarocinie
***
W posiedzeniu Komisji udział wzięli jej członkowie zgodnie z listą obecności –
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny Radny Mikołaj Szymczak oraz Radny
Zbigniew Kuzdżał.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej
załącznik nr 2 do protokołu.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Andrzej
Szlachetka, 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 o działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego, dzierżawiącego grunty
na terenie powiatu jarocińskiego.
2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 w zakresie działania komisji.
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie RP WIR w Jarocinie odbyło się podczas Forum Rolniczo Łowieckiego powiatu
jarocińskiego wspólnie z Powiatową Komisją Rolnictwa I ochrony Środowiska które miało
miejsce w Sali Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Jarocinie Początek o godz.10.00.
Program spotkania przedstawiał się następująco
1. Forum Rolniczo Łowieckie:
a) Otwarcie spotkania i Przywitanie przybyłych gości oraz uczestników,
b) Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2016 (w ramach Powiatowej KRiOŚ)
c) Wystąpienie Starosty Jarocińskiego
d) Wystąpienie Łowczego Okręgowego PZŁ w Kaliszu
e) Wystąpienie Prezesa WIR
f) Dyskusja
Ad. 1a Spotkanie rozpoczął Przewodniczący RP WIR w Jarocinie, który powitał
przybyłych uczestników spotkania oraz zaproszonych gości.
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1.
2.
3.
4.

Piotra Walkowskiego Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Marka Przybylskiego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZŁ w Kaliszu
Teodor Grobelny Starosta Jarociński
Andrzeja Szlachetkę Przewodniczący Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska
5. Jacka Jędraszczaka Skarbnika pow. jarocińskiego
6. Walentego Kwaśniewskiego Wice Przewodniczący Powiatowej Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
7. Członków Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Leszka Bajdę,
Juliana Zegara
8. Bartosza Zawal Specjalista ds. leśnictwa Nadleśnictwa Jarocin
9. Członków RP WIR w Jarocinie
10. Sławomira Frydryszka Zastępcę Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska
Starostwa Powiatowego w Jarocinie
11. Pawła Marcinkowskiego Powiatowego Lekarza Weterynarii
12. Wojciech Tarnowski Łowczy KŁ nr 7 Przylesie w Poznaniu
13. Józefa Bandyk Prezesa KŁ nr 21 Rudel w Rusku
14. Członek Zarządu KŁ nr 24 Szarak w Kotlinie Henryka Sołtysa
15. KŁ nr 26 Borsuk w Żerkowie reprezentuje Prezes Roman Paruszewski oraz Łowczy
Andrzej Bogaczyński
16. Witolda Kownackiego Prezesa KŁ nr 28 Jeleń w Jarocinie
17. Andrzeja Filipiaka Sekretarza KŁ nr 29 Darz Bór w Jarocinie
18. KŁ nr 66 Knieja w Czeszewie reprezentują Prezes Andrzej Musielak oraz Jacek Gola
Ad. 1b w trakcie powyższej części spotkania Funkcję Przewodniczącego spotkania
Przejął Pan Andrzej Szlachetka Przewodniczący Powiatowej Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, który poprowadził posiedzenie komisji rolnictwa dotyczącą kwestii wykonania
budżetu za rok 2016.
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu
Jarocińskiego za 2016 rok w zakresie działania Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 3 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 4 do protokołu.
Dyskusji nie było.
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – poddał pod zaopiniowanie projekt
uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2016 rok w zakresie
działania komisji. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”.
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ad.1c Pan Teodor Grobelny Starosta Jarociński serdecznie powitał uczestników
spotkania, które z przyczyn formalno-technicznych odbywa się na terenie Strzeleckiego
Bractwa kurkowego w Jarocinie
Ad. 1d Marek Przybylski: Na wstępie pragnę podziękować za sprawne
i bezkonfliktowe zaopiniowanie dzierżawy obwodów łowieckich poszczególnym kołom
łowieckim na najbliższe 10 lat.
W temacie szkód łowieckich

rolnik jest właścicielem ziemi za szkody musimy

w sposób rzetelny wziąć odpowiedzialność i prowadzić prawidłową gospodarkę łowiecką.
W sezonie 2016/17 nastąpił odstrzał 185 szt. jeleni danieli 13, sarana nie wyrządza
takich szkód jak inne jeleniowate na terenie powiatu nie ma zbyt wielkich upraw 577 szt.
Dzik do odstrzału

785 szt. wykonano 637, od 15 września możliwy odstrzał loch.

Koła powinny współpracować z rolnikami, aby zminimalizować za wszelką cena szkody
w uprawach. Chciałbym podziękować panu staroście za aktywne włączenie się w akcje
zwalczania lisów. Współpraca na linii myśliwi starostwo układa się znakomicie.
Piotr Walkowski: Omówił cel organizacji powyższych spotkań w każdym powiecie
województwa wielkopolskiego spotkania, jakim jest wypracowanie praktyki współpracy
pomiędzy rolnikami a myśliwymi. W marcu br. Wielkopolska Izba Rolnicza opiniowała
wnioski o przedłużenie Kołom Łowieckim 10-letnich umów dzierżaw poszczególnych
obwodów łowieckich. Na terenie ziemi jarocińskiej działalność prowadzą koła łowieckie
wydzierżawiające

od

starosty

jarocińskiego
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W pierwszej dekadzie lipca w Poznaniu odbędzie się sejmik rolniczo-łowiecki z udziałem
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
Szanowni państwo proszę o uspokojenie emocji na terenie powiatu znajduję się 9 obwodów
polnych a 505 obwodów łowieckich na terenie województwa które dzierżawi 240 kół
łowieckich. W związku z tym nastąpiło scedowanie opiniowania na przewodniczących rad
powiatowych

w

związku

z

krótkim

okresem

opiniowania

umów

dzierżaw.

Koła łowieckie przekazały nam dane na temat osób odpowiedzialnych z szacowanie
zgłoszonym strat w uprawach. Natomiast są jeszcze inne instytucje dzierżawiące obwody
łowieckie np. ośrodki hodowli zarodowej które nie przekazały nam na dzień dzisiejszy
powyższych informacji w związku z czym nie możemy opublikować jeszcze tego wykazu.
Inna kwestia są koła łowieckie mające swa siedzibę poza danym powiatem. W biurach WIR
zostaną założone kartoteki poszczególnych kół z namiarami osób szacujących szkody
w danym kole oraz informacjami na temat ewentualnych sporów danego koła
z poszczególnymi rolnikami tak, aby po 10 lat izba mogła skutecznie udokumentować
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ewentualne sytuacje sporne. (Jak szkody były szacowane, ewentualne spory) w ramach
znowelizowanej ustawy o łowieckich szacowanie szkód miał przejąć wykwalifikowany
pracownik urzędu wojewódzkiego. Obecnie w każdym kole jest kilka osób zajmujących się
szacowaniem szkód. Tymczasem pełnomocnik miałby problem z zweryfikowaniem szkody
w ciągu 7 dni. Szacunkowe koszty dla budżetu państwa to 280-350 mln zł plus koszty
związane z wynagrodzeniem oraz delegacjami pracowników a tak ze kwestie związane
z

zabezpieczeniem

transportu

umożlwiającego

dotarcie

na

wskazany

adres.

Natomiast 68 milionów szkód w skali kraju wypłacaj koła łowieckie.
Robert Gościniak: mam 3 sąsiadów myśliwych a nie ma komu strzelać do zwierzyny.
Stanisław Jezierski: Do Panu Starosty dlaczego nie ma dofinansowanie na wymianę azbestu
dla rolników tylko dla budynków jednorodzinnych
Teodor Grobelny: powiat z własnych środków uruchomił pomoc na wymianę dachów
azbestowych mimo tych niewielkich środków pozostało jeszcze kilka wniosków które nie
załapały się na to dofinasowanie.
Piotr Paczkowski: podziękował starostwu z interwencje w ramach spory miedzy nim a KŁ
Przylesie. W rozmowie telefonicznej padły słowa, których nie da się powtórzyć na tej Sali.
Z strony koła nie było woli rozwiązania powyższego problemu.
Wojciech Tarnowski: Łowczy okręgowy zajmujący się szacowaniem szkód łowieckich.
Codziennie mamy dyżury na terenie naszego obwodu. Dlaczego pan nie ogrodził swojego
pola, daliśmy panu materiał. Opisana przez pana sytuacja nie miała miejsca
Andrzej Czajka: Chciałbym zwrócić uwagę na problem dzików na łąkach na terenie gminy
Jaraczewo, od dwudziestu lat nie było takiego nasilenia dzików.
Kazimierz Zawisła: Za 100% stary w łąkach koło wypłaca odszkodowanie w wysokość
1200 zł. Co z plonem siana lub sianokiszonki, jeśli z jednego pokosu zbieramy po minimum
20 balotów
Andrzej Filipiak: stosunki z rolnikami są bardzo dobre, dziki się koncentrują w pewnych
miejscach każda strona każda szkoda jest oszacowana w terminie. Mam prośbę do
wielkopolskiej izby rolniczej, aby na stronie internetowej podawała kalkulacje kosztów np.
hektara rekultywacji łąki lub cena rynkowa zbóż.
Marek Przybylski: nie wiem jak naprawdę wyglądało szacowanie szkody na łące mogę
powiedzieć, iż ustaliłem odszkodowanie za 100% start na łąkach na kwotę 1500 zł.
Piotr Walkowski: co wniosku mamy taką stronę dotyczącą cen zbóż, jest ona aktualizowana
raz w miesiącu. W kwestii upraw takich jak fasolka, szparagi należałoby zwrócić się do I
Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o udostępnienie takich danych.
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Są to dane w ujęciu rocznym. Bardzo trudno byłoby przeprowadzać codzienną weryfikacji
aktualnych cen z uwagi na zmieniające się drastycznie stawki oraz uwarunkowania lokalne.
Należy również uwzględnić postęp technologiczny w produkcji roślinnej gdzie najlepszym
przykładem jest kukurydza, która 20 lat temu była uprawiana z przeznaczeniem na kiszonkę.
Bartosz Zawal: Nie ma miesiąca, aby do Nadleśnictwa Jarocin nie wpływały wnioski,
petycje czy skargi dot. Kwestii szacowania szkód tudzież jego braku lub zaniżania. Pragnę
poinformować, iż nadleśnictwo nie jest zainteresowane uczestniczeniem w sporach na linii
rolnik-myśliwy. KŁ są organizacjami niezależnymi prowadzącymi samodzielna gospodarkę
łowiecką pod nadzorem Okręgowego Zarządu Łowieckiego, które mogą dyscyplinować
podległe mu koła. Proszę, aby informować rolników, że wszelkie uwagi należy kierować o
zarządów okręgowych.
Marcin Krawczyk: Chciałbym zapytać, jakie straty spowodowane przez zwierzynę
występują w uprawach leśnych?
Bartosz Zawal: Rocznie nadleśnictwo na koszty grodzenia nowych upraw wydaję około pół
miliona złotych co przewyższa kwoty które myśliwi wypłacają rolnikom za szkody
w uprawach. Mowa tutaj o obszarze 13 gmin, na których trenie znajduje się nadleśnictwo.
Chciałbym też sprostować informację na temat planów łowieckich –Nadleśniczy zatwierdza
plan łowiecki danego Koła na podstawie jego projektu przedstawionego przez każde koło
działające na jego terenie. Nadleśnictwo może się z nimi zgodzić lub nie, to myśliwi sami
ustalają sobie limity odstrzałów.
Andrzej Bogaczyński: Jestem myśliwym z wieloletnim doświadczeniem, prowadzę
szacowanie szkód m.in. na terenie gminy Żerków i z niedowierzaniem przysłuchuję się tym
problemom.

Na
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Współpraca z rolnikami układa się znakomicie i życzę każdemu z kolegów takiej współpracy.
W przypadku zbuchtowania łąk wynajmujemy specjalistyczny siewnik i przesiewamy
poszkodowanym łąki. Problem jest natomiast kilkadziesiąt hektarów niewydzierżawionych
przez agencje państwowych gruntów. Chwasty na 1,5 m wysokości, zwierzyna ma doskonałe
schronienie i jak my mamy upolować m.in. te dziki. Ziemia leży odłogiem, nic z tego nie ma.
Szymon Stachowiak: Chciałbym nawiązać moja wypowiedz do współpracy z kołem jeleń.
Zimą na rzepaku pojawiło się stado jeleni w ilości ok 70 sztuk a pobliskie paśniki były puste
druga kwestią jest szacowanie szkody w kukurydzy. Mimo monitów żaden przedstawiciel
koła nie pojawił się, aby oszacować straty.

5

Witold Kownacki: Jesteśmy skazani na współpracę w bieżącym roku spotkaliśmy się na
polach już kilkakrotnie. Z perspektyw czasu uważam, iż błędem było dokarmiane jeleni,
przyzwyczaiły się one do podawanej im paszy.
Andrzej Filipiak: Dokarmianie zwierzyny powinno być zabronię. Informuje również, iż na
terenie Nadleśnictwa Jarocin odnotowano pojawienie się wilków.
Jacek Włoszczyk: Według mnie należy zwiększyć odstrzał jeleniowatych oraz otworzyć
szeregi kół łowieckich na młode pokolenie myśliwych. Umożliwiłoby to większy nadzór nad
łowiskami.
Marek Przybylski: Zachęcam kolegów myśliwych do otwarcia swoich szeregów na osoby
chcące wstępować w szeregi myśliwych, rekrutacja musi odbywać zgodnie z przyjętymi
zasadami, ale nie należy odmawiać chętnym młodym ludziom rozwoju własnych pasji.

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji
zakończył obrad.
Przewodniczący Komisji
Andrzej Szlachetka
Protokołowała:
A. Przymusińska
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