
1 

 

Protokół nr 47/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

Rady Powiatu Jarocińskiego odbytego w dniu 16 lutego 2018 r. 

w godz. 12:00 – 12:50 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: 

P. Janusz Michałowicz – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Jarocinie 

P. Paweł Matuszak - Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Jarocinie. 

 

 

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 i zadaniach doradztwa rolniczego na terenie powiatu. 

 

2. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 

3. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt. 1.  

P. J. Michałowicz – przedstawił informację o funkcjonowaniu i zadaniach doradztwa 

rolniczego na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radny W. Kwaśniewski – składanie wniosków w formie papierowej to chyba będzie nie 

zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej. Agencja również realizuje obecnie składanie wniosków 

na piechotę, nie elektronicznie. Ogólnie system elektroniczny do składania wniosków jest nie 

wydolny. Prezes, który ten system wprowadził jest obecnie szefem Orlenu. Zrobi tam pewnie 

taki sam porządek. Wyrzuci całą doświadczoną kadrę.  

 

P. J. Michałowicz – jeśli chodzi o dopłaty jest pewien „wytrych”. Jeśli rolnik nie ma dostępu 

do Internetu lub brak mu umiejętności to może złożyć wniosek w formie papierowej.  

Nie jest sprecyzowane co to jest brak dostępu do Internetu lub brak umiejętności.  

Jednak złożenie wniosku jest w interesie rolnika. On sam musi tego dopilnować.  

 

Radny L. Bajda – my nie mamy dużo OSN-ów, bardziej w Koźminie? 

 

P. J. Michałowicz – Obszary o Niekorzystnych Warunkach. OSN to chodzi o całe 

województwo. 
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Ad. pkt. 2. 

P. P. Matuszak – przedstawił informację o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda - …..do kontroli na stanie? 

 

P. P. Matuszak – chodzi o badanie kukurydzy? Badanie za pomocą testu paskowego.  

Sam test trwa 5 minut plus czas na zebranie liści do badania. Liście zbiera się wzdłuż pola. 

 

Radny L. Bajda – kontrole w zakresie stosowania środków deratyzacyjnych? 

 

P. P. Matuszak – kontrole DDD przeprowadza się w firmach deratyzacyjnych. Preparaty, które 

mają w swoim składzie chemicznym substancję fosforoorganiczne, ciężkie preparaty.  

 

Radny L. Bajda – czy przeprowadza się badania w zakresie DL? Stężenie śmiertelne.  

 

P. P. Matuszak – nie.  

 

Radny L. Bajda – mandaty w jakiej wysokości? 

 

P. P. Matuszak – do 500 zł, chyba że łączone to 1500 zł.  

 

Radny Zb. Kuzdżał – za sprzedaż środków przeterminowanych, bo to jest raczej świadome. 

 

P. P. Matuszak – jeżeli jedno czy dwa opakowania się trafią to nikt nie da za to maksymalnego 

mandatu. 

 

Radny L. Bajda – czyli jest co robić. 

 

Radny W. Kwaśniewski – jest mi smutno po wysłuchaniu tego sprawozdania, ponieważ nie 

będzie od 2018 roku komunikatów ogłaszanych przez PRIOIR. Jaka jest tego przyczyna? 

 

P. P. Matuszak – zmierzamy do zintegrowanej ochrony, czyli wykorzystywanie, zwalczanie 

agrofagów za pomocą różnych metod, nie tylko chemicznych, która ma być ostatecznością. 

Jesteśmy od tego, żeby tą zintegrowaną ochronę wprowadzać i mieć nad nią nadzór, a jeśli 

wystawimy komunikat, że należy pryskać to by się z tym kłóciło. Wszystkie informację będzie 

można znaleźć na stronach firm  Bayern, są na ich stronach sygnały o pojawieniu się agrofagów. 

Jest monitorowane występowanie czynników wspierających powstawanie zarazie.  

Być może to przejmie państwo. 

 

P. J. Michałowicz – są założenia, że przejmą to ODR-y. będzie możliwość rozbudowania tego 

systemu, że będzie przychodził sms na telefon. 

 

Radny W. Kwaśniewski – to będzie dla rolników, a trują środowisko nie tylko rolnicy. 

opryskują też ci, co mają pojedyncze drzewa. Rozumiem, że są metody poza chemiczne, tylko, 

że efekty tych działań mogą być również, bo nie zawsze trafi. Ja sobie poradzę, trafię  

z opryskiem nawet co do godziny. Rolnicy się znają, ale tacy co prowadza przydomowe ogródki 

z kilkoma drzewkami nie maja świadomości. Nie jest to dobre rozwiązanie, że nie będzie tych 

komunikatów.  
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P. P. Matuszak – jeśli chodzi o sygnalizację to wykonujemy ją na pięć najważniejszych upraw, 

czyli rzepaku, buraku cukrowym, ziemniakach, pomidorach i cebuli. Jeżeli chodzi o czereśnie 

to są działkowcy, którzy przychodzą do nas i dajemy im sygnał. Natomiast jeśli chodzi  

o choroby jabłek, tego się na działkach nie uniknie. 

 

Ad. pkt. 3. 

Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka - Zapraszam na Forum dla rolników w dniu 

28 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w Bachorzewie.  

 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrad. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

Andrzej Szlachetka 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


