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Protokół nr 46/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 15 stycznia 2018 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.  

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 funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz 

realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017 

3. Sprawy pozostałe. 

 

Ad.pkt.1  

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - Informacja o funkcjonowaniu na terenie 

powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny J. Zegar – czy rolnicy więcej dopłat mają dostać? 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - obcinane jest co roku. 

 

Ad.pkt.2 Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2017 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - przedstawiam do zatwierdzenia 

sprawozdanie z działalności komisji za rok 2017 obecnej kadencji Rady Powiatu Jarocińskiego. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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Radny M. Szymczak – wnioskowałbym o rozwiązanie tej komisji. Pod Komisję Budżetu 

podłączyć. Nie mamy wpływu na rolnictwo. 

P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – trochę wniosków wypłynęło. Konkretnych 

wniosków. 

Radny M. Szymczak – ochrona środowiska to jest temat, który jest ważny i na który możemy 

poniekąd lekko wpływać.   

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zatwierdzili sprawozdanie. 

 

Ad.pkt.3 Sprawy pozostałe. 

Radny L. Bajda – miałbym prośbę, jakby to było możliwe, żeby nie było Komisji w dniach 

od 17 do 24 lutego br. Bedę prowadził szkolenie w Zakopanym dotyczące zdrowego stylu życia. 

 

W wyniku dyskusji ustalono następny termin posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska na dzień 16 lutego 2018 r. o godz. 12:00.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrad. 
 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Szlachetka 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


