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Protokół nr 44/17 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 13 grudnia 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 zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii  

na terenie powiatu. 

2. Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu. 

3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian 

budżetu powiatu na 2017 rok. 

6. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1  

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

przedstawił ocenę stopnia zaawansowania wykorzystywania alternatywnych źródeł energii  

na terenie powiatu. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad.pkt.2  Informacja w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu. 

 

P. J. Michałowicz, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarocinie -  przedstawił 

informację w zakresie funkcjonowania grup producenckich na terenie powiatu. Informacja 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - a jak my wyglądamy na tle woj. 

Wielkopolskiego z grupami producenckimi? Czy jest zainteresowanie w innych regionach? 

czy powiat jarociński jest wiodący?  

 

P. J. Michałowicz, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarocinie - od 2004 

jesteśmy jednym z powiatów wiodącym, dużo grup założył w stosunku do innych regionów. 

przyczynia się to, że jesteśmy blisko Pleszewa, w którym jest specjalista, który większość 

grup założył. Mamy kontakt i zawsze służymy pomocą.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu -  ta pierwsza grupa powstała na terenie gminy 

Żerków? 

 

P. J. Michałowicz, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarocinie – nie mówię, 

że pierwsza grupa ,od 2004 powstawały grupy, z obecnie działających jest grupa z 2007 roku.  

 

Radny l. Bajda - Andrzej Tułaza zakładał pierwszą grupę.  

 

P. J. Michałowicz, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarocinie - te co obecnie 

działają, te co na początku to ta grupa nie istnieje już.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – te wymienione grupy działają na starych 

zasadach jeszcze.  3,4,5 i 2 dotacje. nowe grupy nie ruszyły. W Wielkopolsce według mojej 

wiedzy jest uznanie dla  5 grup które będą mogły składać wnioski o płatność do 28 grudnia, 

ponieważ zainteresowanie jest tak małe tych grup, bo są takie obwarowania. Jestem prezesem 

grupy zbożowej i bydlęcej na terenie Żerkowa i jeśli chodzi o grupę zbożową do tej pory nie 

było w biznes planie powiedziane ile dany rolnik ma sprzedać. A jeśli rolnik zajmuje się  

hodowlą, trzodą i bydłem i jest w grupie zbożowej i on musi zdeklarować sprzedaż 80% 

płodów rolnych danego zboża, dlaczego takie obwarowania są? przy dużym areale, sprzeda 

30 -40%, a jest założenie że musi 80% . Rolnicy nie będą wchodzić w nowe otwieranie grup. 

Jeszcze dodatkowym obwarowaniem jest, że jeśli rolnik przekazuje na syna i chce wstąpić  

do grupy, musi mieć roczną historię dochodów.  90 wniosków leży w Poznaniu w Agencji  

i to jest nieruszone, odpowiedź, że odbierajcie dokumenty, bo to nie są dla was pieniądze.  

To jest podejście pracowników.  

 

P. J. Michałowicz, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarocinie -  sprawy 

proceduralne obecnie są tak zagmatwane, w agencji z pracowników każdy boi się podjąć 

decyzji, dlatego wysuwają nowe argumenty, żeby przesuwać to w czasie. Nie jest zbyt 

klarowne. sprawy administracyjne po stronie agencji, niestety tak wyglądają. to nie tylko 

dotyczy grup. Rolnicy, którzy ubiegają się o modernizację młodego rolnika to jest to tak 

zaostrzone. Kiedyś dostawał młodego rolnika i przez 5 lat miał spokój, a teraz co chwilę 

kontrola, sprawozdania, dużo czasu rolnikom zabiera.  

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka –  tylko, że zostały 2 lata i żebyśmy nie 

zostali z ręką w nocniku, że te pieniądze przepadną. A może nasz rząd się obudzi i będzie  

na wariackich papierach, rolnicy dostaną, a potem będą kontrole i będą dotacje odbierane.  

 

P. J. Namysłowski, Prezes Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie - jeżeli chodzi o nas  

w odpowiedzi zaznaczyłem, że nie posiadamy grup producentów. Jako spółdzielnia 

skupujemy mleko od wszystkich producentów, którzy są na terenie powiatu jarocińskiego  

i pleszewskiego bo obejmujemy część rejonu gizałkowskiego do Białogłów. tam odbieramy 
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surowiec od producentów którzy mają podpisane z nami umowy. spółdzielnia podgrupa 

producentów, tworzenie nowych tworów to rozbijanie tego co mamy. Jest to moje osobiste 

zdanie, które przekazuję od wielu lat. to jak powstały grupy, tak jak kolega powiedział, grupy 

się tworzą i po 5 latach znikają, nie można do tej samej grupy powrócić, bo jest to unikanie, 

kontynuacja tak. to było dotychczas robione, że były twory. agencja poprzez kontrole w Unii, 

rygorystycznie narzuciła te rzeczy, które dostali z góry. to są sytuacje po kontroli komisji unii 

Europejskiej do spraw rolnictwa, która wychwyciła te niedogodności,  które pozwalały na 

takie przechodzenie, każda grupa korzystała z maksymalnych dopłat. nie ma zainteresowania 

do tworzenia grup. proszę sobie wyobrazić, że spółdzielnia mleczarska podpisuje umowę  

i 50% dostawca dostarcza mleko do mojej  a 50% spółdzielnia do innej. Albo całość jak 

mamy zaznaczone w umowie, wszystko co wyprodukuje do podmiotu skupującego, logiczna 

zasada, która powinna obejmować spółdzielnie i inne jednostki. Jak podpisuję umowę  

z kontrahentem to na daną ilość i muszę ją realizować, jeżeli jej nie realizuję to automatycznie 

płacę kary umowne. Proszę się nie dziwić, że takie sytuacje są, te sytuacje będą, wiemy jakie 

skutki niektóre grupy poniosą. największy kłopot są w grupach producentów owoców  

i warzyw, bo tam są kontrole wykorzystane były duże środki, nie wiadomo co będzie z tymi 

grupami, czy nie trzeba będzie zwracać całe należności plus odsetki za lata poprzednie. 

niektóre gospodarstwa owoców i warzyw będą musiały upaść. Byłem na spotkaniu  

w krajowym związku i takie rzeczy były omawiane przez pana ministra przekazywane, są 

nieprawdziwości i wyszły na kontrolach.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu -  a jak wyglądała sprawa z grupą producencką 

w Brzóstkowie?  

 

P. J. Namysłowski, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie - grupa miała 

być utworzona, stworzyli wszystkie dokumenty formalno - prawne, zarejestrowali się  

w urzędzie wojewódzkim. Natomiast co do szczegółów miedzy ludzkich, to nie dogadali się  

i nie zostało porozumienie podpisane miedzy nimi, wiele rzeczy było niewyjaśnionych, kto 

będzie płacił za próby, kto będzie wykonywał próby, sprawy finansowe ich podzieliły.  

My jako spółdzielnia, jeżeli mamy odbierać mleko to odbieramy je od grupy, która jest 

jednolitym surowcem z jednego punktu. ocena jest dla całej grupy, jeżeli grupa składa się  

z 5 dostawców, nie mam możliwości odebrać od 5 tylko mogę odebrać od jednego,  

to oceniam ogólną partię mleka. jeśli miałbym ich rozliczyć to ktoś mógłby zarzucić, że  

ja dostarczałem mleko do was indywidualnie mam lepsze parametry niż jak będę dostarczał  

w grupie. zaczęły się takie schody, w końcu stwierdzili, że nie będzie sensu dalszej 

kontynuacji.  

 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu -  jak wygląda sprawa z ościennymi 

spółdzielniami mleczarskimi?  

 

P. J. Namysłowski, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie - to co 

napisałem, że są dostawcy, którzy zakończyli z nami współpracę, dostarczają do innych 

podmiotów skupowych ze względu na zakończenie umowy. jeżeli umowa się kończy  

i nie wyraża chęci podpisania, a wypowiada zgodnie z nią to nie mam żadnej możliwości 

przyciągnięcia. Jedyną możliwością to jest cena mleka, jeśli chodzi o odbiór. nie ukrywam, że 

jeśli chodzi o rejon działania to nie wjeżdżamy na rejon Środy, Gostynia, Kożmina, Dobrzycy 

i ościennych spółdzielni, działamy na tym terenie ponad 135 lat. Mamy szacunek  

do pozostałych przedsiębiorstw, które współpracują z nami i my z nimi. Każdy ma prawo  

na rynku być, jeśli umie się znaleźć,  umie sprzedać towar i wyprodukować i funkcjonuje na 
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tyle, żeby przynosiło wymierne korzyści, to dla każdego jest miejsce. a czy będzie lepiej czy 

gorzej to ocenią nas konsumenci, bo to oni decydują czy kupią produkt. 

P. Osiałkowski, GS Jarocin – z grupami producenckimi nie mamy żadnej styczności, bo 

prowadzimy działalność handlową i piekarniczą. Grupy producenckie są mi obce, z tego 

spotkania więcej się dowiedziałem niż miałbym przekazać. kiedyś był skup zboża, skup 

płodów rolnych. Spółdzielnia teraz tego nie prowadzi, z grupami, kontrakt jest mniejszy, a  

w produkcji piekarniczej nie ma styczności z grupami, nie zboże, a mąka.  

 

P. J. Namysłowski, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jarocinie - z okazji 

zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chciałbym wszystkim obecnym 

życzyć wszystkiego najlepszego i dobrego współdziałania na terenie powiatu i na rzecz 

powiatu, dziękujemy  

 

P. Osiałkowski, GS Jarocin – również przyłączam się do tego co Pan prezes powiedział  

i oby nie było gorzej. 

 

P. J. Michałowicz, Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Jarocinie -  również 

wszystkiego najlepszego życzę w imieniu Ośrodka Doradztwa Rolniczego, żeby było lepiej  

w przyszłym roku, żeby rolnictwo coraz lepsze na terenie powiatu jarocińskiego. 

 

Ad.pkt.3. Zatwierdzenie propozycji do planu pracy komisji na rok 2018. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - przedstawił propozycje do planu pracy 

Komisji Rolnictwa na 2018 rok. Projekt planu pracy komisji stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji i wszyscy głosowali „za” 

zatwierdzeniem propozycji planu pracy Komisji na 2018 rok.  

 

 

Ad.pkt.4.  

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - przedstawił do zaopiniowania projekt 

uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Dyskusji nie było. Następnie poddał pod głosowanie w/w plan pracy. 

 

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”.  

Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. 

 

 

 

Ad.pkt.5   
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2017 rok. Projekt uchwały 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – 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. 
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W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, wszyscy 

głosowali „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

 

Ad.pkt.6. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – odczytał odpowiedź Zarządu na wniosek 

Komisji: „Zarząd Powiatu Jarocińskiego informuje, że na posiedzeniu w dniu 01 grudnia 

2017 r., pozytywie rozpatrzył wniosek Komisji nr A-OB-BR.0014.64.2017.PA z dnia 

24.11.2017 r. o wystąpienie do Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego oraz 

Ministerstwa Środowiska o udostępnienie wód płynących dla wędkarzy ze wszystkich Kół 

Wędkarskich bez podziału na okręgi. Pismo zostanie wystosowane do Zarządu Głównego 

Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Ministerstwa Środowiska.” 

 

P. T. Grobelny, Starosta Jarociński – z naszej inicjatywy wypłynęła sprawa ASF.  

W związku z tym należało zwołać sztab kryzysowy, który odbędzie się 20 grudnia  

o godz. 10:00 na sali nr 30. Będzie obecny także Powiatowy Lekarz Weterynarii. 

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrad. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Szlachetka 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


