
Protokół nr 49/18 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 23 kwietnia 2018 r. w godz. 10:00 – 10:30  
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 aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu jarocińskiego. 

2. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 
P. R. Hyżorek – przedstawił ocenę aktualnej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu 
jarocińskiego. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – dziękuję. Otwieram dyskusję.  
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - w związku z grupami, zauważyłem, że nie za 
dużo się nawiązuje raczej się zmniejsza ilość.  Co jest spowodowane tym? Czy skup żywca  
i cena?   
 
P. W. Kubiak – grupami zajmuje się Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Zauważyliśmy, że jest mniej grup, mniej się zawiązuje ze względu na to, że jest powiazanie 
cenowo, rolnik indywidualny, jeśli sprzedaje żywiec bezpośrednio do rzeźni, prędzej ma 
zapłacone niż przez grupę. w ciągu, 7 - 14 dni już ma.  Rolnicy w tych ciężkich sytuacjach, 
dlatego, że cena mięsa wieprzowego jest zbyt tania, szukają luki, gdzie sprzedać i otrzymać 
pieniądze jak najszybciej. Druga sprawa, że dotacje, coraz więcej kontroli grup, ludzie się boją 
kontroli. Na daną grupę kontroluje całe gospodarstwa. Czy kontrola weterynaryjna.   
Rolnicy przekonali się, że jak indywidualny sprzedaje, jak przez grupę sprzedawali to myśleli, 
że będą większe zyski, a trzeba wpłacić. Zostały 2, 3 grupy, nie ma chętnych rolników, którzy 
chcieliby tworzyć te grupy, coraz większe obwarowania, coraz więcej kontroli, duże 
gospodarstwa się liczą. Dawają świnki w tzw. hotel, za pasze otrzymują rolnicy, weterynaryjne 
usługi. Cena świń zmalała. 
 
P. T. Grobelny, Starosta - z rozmów z rolnikami, chciałem poinformować, że cena była 3,40 
zł. Plantatorzy pomidora i truskawki rolnikowi ze Strzyżewka odcięto mu limity o 25% i będzie 
miał kłopoty ze sprzedażą tych truskawek i pomidorów. Będzie musiał zaorać ileś ha.  



W rolnictwie raz jest lepiej, raz jest gorzej. Widzę, że rzepaki zaczynają kwitnąc, ale w tym 
roku są jakieś małe. Czy to są specjalne odmiany? Zawsze były o wiele wyższe.  
 
P. W. Kubiak – to zależy od odmiany, jestem plantatorem rzepaku, mam ponad 7 ha rzepaku, 
moje rzepaki w tej chwili zaczynają kwitnąć, ale to jest odmiana późniejsza. Zacząłem stosować 
odmianę późniejszą ze względu na przymrozki, które występują w okresach późniejszych. 
Chcę, żeby był później.  Dzikie zwierzęta wchodzą, sarny. Zmieniła się ustawa, gdzie sołtysi 
szacowali straty. 
Niektórzy sołtysi nie są rolnikami, nie mają pojęcia, jak to będzie szacowane?  
Powinna być komisja osobna, niezwiązana, z innego powiatu, wymiana szacowania strat. 
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka, – na jakim etapie dopłata dopłat 
bezpośrednich? Jak działa nowych system składania dopłat? 
 
P. W. Kubiak – w tej chwili nie chciałbym się wypowiadać na temat wniosków obszarowych, 
bo nie jestem kierownikiem i nie udzielili mi możliwości na udzielanie takich informacji. 
Najlepiej zaprosić na następną komisję. Składają wnioski, pomagam wypełniać wnioski, 
ciężko, dlatego, że jest to czasochłonne, każda działkę należy obrysować. Plusy i minusy są  
w tym programie, obrysuje i zostanie na serwerze, więcej pracy ma rolnik. Plusem jest to, że 
nie musi jeździć, stać w kolejce, usiądzie w domu wykreśli, prześle i jest.  
 
Ad.pkt.2 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – odczytał odpowiedź z Wody Polskiej. 
Odpowiedź stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Odpowiedź, jak co roku.  
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu - w 2010 roku, przybrały rzeki, nie było  
za ciekawie. w Chwałowie to wały w niektórych miejscach były jak grzęzawisko, jak po gąbce 
się chodziło. Tam między innymi wojsko, więźniowie, straż, ci ludzie się narobili. Szczęśliwie 
się zakończyło. Myśleli o ewakuacji, na stadion w Raszewach, było nieciekawie.  
 
P. Sł. Frydryszak, Referat Środowiska i Budownictwa - rozpoczęliśmy kolejną edycję 
konkursu Śmieciom Stop. „Smog a odpady” kampania antysmogowa, ograniczenie czy zakaz 
palenia odpadów w piecach domowych.  Prosiłbym komisję o wytypowanie osoby, która 
brałaby udział w pracach komisji powołanej przez Starostę.  
 
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa, wszyscy głosowali „za” Panem 

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

 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Andrzej Szlachetka 
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 
 


