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Protokół nr 50/18 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 21 maja 2018 r. w godz. 10:00 – 11:00  
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 aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje 

powiatowe. 

2. Informacja o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2017 i 2018. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia 

"Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia". 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 rok. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 
Ocena aktualnego stanu parków podworskich zagospodarowywanych przez instytucje 
powiatowe. 
 
P. Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – przedstawił ocenę 
aktualnego stanu parku w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie. Informacja stanowi załącznik 
nr 3 do protokołu.  
 
P. Eugeniusz Urbański, Dyrektor Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo”  
w Górze – przedstawił ocenę aktualnego stanu parku w „Domostwie” w Górze. Informacja 
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 
 
Radny L. Bajda – w jednym i drugim przypadku rozumiem, że istnieją plany rewitalizacyjne, 
urządzeniowe, chyba problemów nie ma ani w jednym ani w drugim przypadku. Wiem, że są 
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różnice, w zakresie poziomu wód i nasączenia gleby, od strony stawku teren jest bardziej 
zawilgocony. Tam są gatunki bardziej cieniolubne, natomiast od strony południowej  
i południowo wschodniej teren jest bardziej przesuszony.  Było sporo zasadzeń i krzewów. 
Miało być zwiększone podlewanie w parku w Kotlinie.  
 
P. Janusz Krawiec, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie – tak. Te wszystkie 
nasadzenia, które zostały w dwóch etapach dokonane, to na chwilę obecną prawdopodobnie  
3, albo 4 uschły drzewa, które zostaną wymienione, a pozostałe nasadzenia się przyjęły.  
W ubiegłym roku były suche okresy to musieliśmy podlewać, ale sam park jako teren 
zagrożony suszą na tą chwilę nie jest. 
 
Radny L. Bajda – miałbym pytanie, jeśli chodzi o te wypady drzewno - akacjowego, założenia 
parkowe, miododajne. Wewnętrznej ani konserwator nie powinien przeszkadzać, uznanych za 
pomniki przyrody.  
 
Ad.pkt.2 
P. Zbigniew Surdukowski, Kierownik KRUS w Jarocinie – przedstawił informację  
o wypadkach przy pracy w rolnictwie w roku 2017 i 2018. Informacja stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – dziękuję bardzo za obszerne 
sprawozdanie. Otwieram dyskusję. 
 
Radny L. Bajda – lepiej zapobiegać niż gasić. Działania prewencyjne są jak najbardziej 
wskazane. Pan wspominał o pospiechu, który jest bardzo złym doradcą, należy to ciągle 
powtarzać. Jest to bodziec podprogowy i w końcu wywołuje reakcję pozytywną, że rolnicy 
zaczynają się do tego stosować. Taka prośba, żeby zapowiadać na wszystkich szkoleniach, że 
będą prowadzone wizytacje gospodarstw, bo pewnych rzeczy się nie uniknie.  
Rażących niedbalstw nie ma wiele, ale nieostrożności i pośpiech jest najgorsze.  
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu 
Jarocińskiego spółkom wodnym, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 
rozliczenia". Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Środowiska – omówił projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka –poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

byli „za”. 
 
Ad.pkt.4 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Jarocińskiego na 2018 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie powiatu w zakresie działania 
komisji.  
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Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka –poddaję projekt uchwały pod głosowanie. 
 
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

byli „za”. 
 
Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 
Przewodniczący Komisji p. Andrzej Szlachetka – 12 maja br. brałem udział w Warszawie, 
odbył się marsz św. Huberta, była manifestacja rolników, leśników, ekologów. 
Reprezentowałem nasz powiat z naszymi rolnikami z Gminy Żerków. Jako rolnicy 
występowaliśmy w swoich sprawach w sytuacji trudnej na rynku rolniczym, prowadzeniem 
uboju rytualnego. Bardzo rolnicy zbulwersowani byli wypowiedzią Ministra Jurgiela tydzień 
przed wyjazdem w programie „Tydzień”, że dochody rolników wzrosły o 30%. Nie wiem  
skąd te liczby, jest to nieprawdą, jedynie 30% to poszło w druga stronę, postulaty składaliśmy 
w Warszawie. Na koniec chciałbym złożyć rezygnację z przewodniczącego komisji rolnictwa, 
chciałbym podziękować Szanownym Radnym, Panu Skarbnikowi, Panu Sławkowi, pani 
Agnieszce za współpracę i rezygnuję z pełnienia tej funkcji. Dziękuje bardzo. Oddaję głos 
wiceprzewodniczącemu.  
 
P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji – w tej sytuacji Pan Przewodniczący 
rezygnuje, będziemy musieli przegłosować tą rezygnację. Najpierw chciałbym Panu 
Przewodniczącemu podziękować za bardzo spokojne, zrównoważone prowadzenie obrad 
komisji. W porównaniu do innych komisji w naszej radzie. Pana Przewodniczącego cechowała 
duża znajomość tematyki, którą ta komisja się zajmuje. Poddaję pod głosowanie rezygnację 
Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

byli „za”. 
 
Radny J. Zegar – może Pan podać przyczynę? 
 
Radny A. Szlachetka - coraz więcej obowiązków prywatnych i stwierdziłem, że zrezygnuję, 
jeśli mam cos zaniedbać.  
 
P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji – komisja powinna mieć 
Przewodniczącego, nasza jest nieliczna. Proponowałbym, aby to stanowisko przejął radny 
Zbigniew Kuzdżał. Czy Pan Zbigniew Kuzdżał jest skłonny przejąć prowadzenie Komisji?  
 
P. Zb. Kuzdżał, Członek Zarządu Powiatu – tak. Od początku jak jestem radnym to byłem 
zawsze w komisji rolnictwa i zawsze miałem dużo do czynienia.  
 
P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji – czy są inne kandydatury? 
 
Radny J. Zegar - proponowałbym Leszka Bajdę, bo już był Przewodniczącym i uważam, że 
bardzo dobrze prowadził, ma ku temu zdolności, konkretne odnośnie komisji rolnictwa. 
Uważam, że byłoby to w lepszych rękach, fachowo. Nie ujmuje koledze Zbyszkowi nic, ale 
uważam, ze Leszek Bajda jest w tym temacie bardziej związany, widać to na komisjach. Jako 
fachowość uważam Pana Leszka Bajdę.  
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P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji – nikt nie kwestionuje fachowości 
naszego radnego Pana Leszka bajdy. Zapytam się czy Pan Leszek Bajda wyraża zgodę na 
kandydowanie na Przewodniczącego Komisji? 
 
Radny L. Bajda – nie wiem jakie jest dalsze stanowisko Pana Zbyszka, ale gdybym miał taką 
propozycję to ze względu na fachowość przyjąłbym z tego powodu, że mam doświadczenie  
i wykształcenie rolnicze. Piszę również raporty w tej dziedzinie, kierowałem radą ekologiczną 
w skali kraju. Jako jedyny w naszym powiecie piszę osobiście raporty oddziaływania na 
środowisko dla planowanej inwestycji. Tematyka ochrony środowiska jest mi na tyle bliska, że 
pierwszy i jedyny prawie w 90 - letnim historii Ligi Ochrony Przyrody, jestem członkiem 
honorowym w Warszawie. Trochę mnie to predysponuje, ale poczekam na decyzję Zbyszka, 
bo nie chciałbym się wpychać, o ile by mnie przyjęto w sposób właściwy, bo nie chcę się 
wpychać.  
 
P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji – dwóch kandydatów, proszę 
przegłosować w kolejności zgłoszeń. Kto z państwa jest za tym, żeby Przewodniczącym 
Komisji został Pan Zbigniew Kuzdżał? 
 
W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 3 osoby 

były „za”, 2 wstrzymały się” od głosu.  
 
P. W. Kwaśniewski, Wiceprzewodniczący Komisji – stwierdzam, że radny Kuzdżał z dniem 
przejmuje z dniem dzisiejszym przewodniczenie komisji rolnictwa naszej rady.  
 
P. Zb. Kuzdżał, Przewodniczący Komisji – chciałem serdecznie podziękować, resztę spraw 
w trakcie będziemy załatwiali, czeka nas posiedzenie wyjazdowe Komisji w Żerkowie, które 
jest niedokończone. Postaram się dobrze wykonywać obowiązki Przewodniczącego komisji 
rolnej i na tym zakończymy dzisiejsze posiedzenie Komisji. Do następnego razu.  
 
 
Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrad. 

 
 

Przewodniczący Komisji 
 

  Zbigniew Kuzdżał 
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 
 


