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Protokół nr 41/17 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 25 września 2017 r. w godz. 10:00 – 10:45 

w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 
 

*** 

 

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

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. Nieobecny radny Mikołaj Szymczak. 

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. Ocena stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie oraz w placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

2. Ocena stopnia wdrażania programu i postępu prac w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu. 

3. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku w zakresie działania 

komisji. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.pkt.1 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – 

przedstawił ocenę stopnia realizacji form edukacji ekologicznej w powiecie oraz  

w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Jarociński. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W materiałach na Komisje otrzymali Państwo informację o realizacji form edukacji 

ekologicznej. Stawiamy na sprawdzone akcje, czyli konkurs Śmieciom Stop i akcje 

Sprzątanie Świata. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

 

Radny L. Bajda - dobrze, że są realizowane formy sprawdzone edukacji ekologicznej.  

Powiatowy konkurs Śmieciom Stop i akcje Sprzątanie Świata. Przedstawione, o szczególiki 

nie będę pytał. Brakuje mi jednej rzeczy oraz form edukacji w placówkach podległych 

powiatowi. Jest konkurs śmieciom stop, a zauważamy, że jakaś szkoła nie bierze udziału  

w konkursie. Albo nie wiemy, co się dzieje w poszczególnych placówkach w zakresie 

edukacji ekologicznej, chodzi o to, żeby w jednostkach, które są, wiedzieć jak formy edukacji 
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ekologicznej są realizowane, w jaki sposób, bo to, że od nas inicjatywa, odezwa, ale nie 

wiemy, co się dzieje w placówce wychowawczej.  

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – nie 

ukrywam, że pewne elementy zostały wplątane, gdyż niektóre placówki w ramach akcji 

sprzątania świata przeprowadzają konkursy. Nie ukrywam, że jeżeli komisja się zgodzi by 

było skierowanie do konkretnych placówek, konsultowaliśmy się z Wydziałem Oświaty, nie 

docierały do nas informacje ze szkół czy przeprowadzają jakieś dodatkowe akcje.   

Zgadzam się z Panem Radnym, bo konkurs powiatowy, ale nie wszystkie placówki się 

włączały. Proponuję, aby skierować zaproszenie na komisję do poszczególnych placówek 

oświatowych, przedstawiciele, dyrektorzy spróbują się wytłumaczyć, dlaczego  

w powiatowym konkursie nie biorą udziału.  

 

P. T. Grobelny, Starosta - nawiążę do akcji sprzątanie świata, ona zatacza coraz większe 

kręgi, bo oprócz placówek oświatowych biorą udział różne organizacje w tej akcji.  

Jestem też aktywnym wędkarzem, myśliwym nie jestem, bo za dużo formalności, żeby dostać 

broń. Koła wędkarskie biorą udział, nad zbiornikami wodnymi śmieci pozostawione przez 

pseudo turystów i pseudo wędkarzy. Mają siłę przynieść butelkę pełną napoju, ale butelki 

pustej nie mają siły odnieść. Worki przez powiat są rozdawane. Będziemy do myśliwskich 

apelować, żeby się przyłączyli do tej akcji, my wam zapewnimy worki, a wy wiecie, gdzie  

są pozostałości po turystach. Szkoły wyjdą na ulicę w Jarocina, to tam śmieci nie ma, ale  

na skraj lasu, to tam by znaleźli, was też będziemy zachęcać. Finansujemy worki, rękawiczki, 

wam niepotrzebne, dzieciom trzeba zapewnić. Gdyby koło łowickie zgłosiło się to środki, 

100, 150 zł są na materiały do zbierania śmieci. Czy po wprowadzeniu ustawy śmieciowej  

są śmieci w lasach czy nie ma? 

 

Koło Łowieckie - mamy swoje środki, ludzi i sprzęt, mamy swój sprzęt, traktory.  

Lewą stronę Żerkowa, wyczyścimy, newralgicznym najbardziej zaśmieconym  

jest Bieździadów,  

 

P. T. Grobelny, Starosta – proponuję wniosek, żeby skierować w przyszłym roku pismo  

do myśliwych do sprzątania śmieci w przydrożnych lasach.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - poddaję wniosek pod głosowanie. 

 

W glosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy byli „za”. Wniosek został podjęty. 

 

Ad.pkt.2 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – 

przedstawił ocenę stopnia wdrażania programu i postępu prac w zakresie usuwania wyrobów 

zawierających azbest na terenie powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda - kwota 3 tys. zł, czy jak mam faktury na ponad 3 tys. zł to czy można 

przekroczyć?  

 

P. Sł. Frydryszak, Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska – zgodnie  

z uchwałą Rady dofinansowanie jest do 3 tys. zł, które starczy na około 150 m2 dachu.   

Nie będę ukrywał, że zostało to na bazie innych samorządów, bo jakby była wyższa kwota  
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to możliwe, że firmy próbowałyby wykorzystywać. W przyszłym roku planujemy 

dofinansowanie na przełomie września października.  W przyszłym roku kontynuujemy to.  

 

Radny L. Bajda – zaproponowałbym wniosek, że w związku z tym, że istnieje potrzeba 

kontynuowania działań powiatu w zakresie usuwania azbestu przeznaczyć do realizacji 

zadania w przyszłorocznym budżecie na 2018 rok. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - poddaję wniosek pod głosowanie. 

 

W glosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

byli „za”. Wniosek został podjęty. 

 

P. T. Grobelny, Starosta – zamierzamy nadal kontynuować ten program usuwania azbestu.  

Przeznaczamy około 100 tys. zł na usunięcie. Nie wszyscy rozumieją, na czym ten program 

polega. Polega on na tym, że przyjeżdża firma i usuwa eternit z mieszkalnego budynku, 

następnie to płacimy i płacimy za punkt składowania, ale nie płacimy za materiały nowe.  

Za demontaż i składowanie. Jeśli faktura przekracza 3 tys. to płacimy do 3 tys. zł, a jeśli 

mniej to mniejszą kwotę.  Będziemy kontynuować. W tym roku starczyło nam pieniędzy  

na budynki mieszkalne, założyliśmy, że priorytet mają mieszkania, żeby azbest się nie 

rozpylał, a na gospodarcze nas jeszcze nie stać. Nie wszystkie powiaty finansują eternit. 

Będziemy kontynuować na budynki mieszkalne w pierwszej kolejności.  

 

 

Ad.pkt.3 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – przedstawił informację o realizacji budżetu powiatu  

za I półrocze 2017 roku w zakresie działania komisji.  

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Komisja informację przyjęła.  

 

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 

 

Nie było spraw bieżących.  

  

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji 

zakończył obrad. 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Szlachetka 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


