Protokół nr 42/17
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 23 października 2017 r.
w godz. 10:00 – 10:15 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 zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska zapisanych
w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.
2. Sprawy bieżące.

Ad.pkt.1
P. Sł. Frydryszak, Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa i Środowiska –
przedstawił ocenę stopnia realizacji zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska
zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2014-2020.
Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
P. Z.Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - dostaliśmy informację z
Krajobrazowych, że dostaniemy 200 drzewek i nasadzimy na drodze w Żerkowie.

Parków

P. T. Grobelny, Starosta – chciałem zwrócić uwagę na 3 tematy w sprawozdaniu. Po
pierwsze będziemy otrzymywać dotację do spółek wodnych, jest to konieczne do uzyskania
dotacji od Wojewody. Tak samo Gminy do tego się dołączają, będziemy solidarni i będziemy
kwotę przeznaczać. Po drugie będzie dotować azbest, mają trudności prywatni posiadacze
budynków, ponieważ firmy dekarskie są mocno zajęte przez dramat powichurowy. Do 15
listopada muszą się rozliczyć. W przyszłym roku kontynuujemy. Dodam, że odnośnie parków
krajobrazowych to bardzo ładnie wygląda park w Kotlinie.
Ad.pkt.2 Sprawy bieżące.
Nie było spraw bieżących.
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Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji
zakończył obrad.
Przewodniczący Komisji
Andrzej Szlachetka
Protokołowała:
A. Przymusińska
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