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Protokół nr 51/18 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 19 czerwca 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.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej 
załącznik nr 2 do protokołu. 

 
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Zbigniew 

Kuzdżał, który powitał zaproszonych gości i członków Komisji. Przedstawił proponowaną 
tematykę posiedzenia.  

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia, który przedstawiał się 
następująco: 

 
Tematyka posiedzenia:  
1. Promocja powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony 

środowiska 
2. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 w zakresie działania komisji. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Po komisji odbędzie się objazd terenowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej  

na terenie Gminy Żerków. 
 

Ad.pkt.1 
P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska – przedstawił informację 
dotyczącą promocji powiatu jarocińskiego w zakresie rolnictwa i produkcji rolnej oraz ochrony 
środowiska. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
Największą promocją jest nasz coroczny konkurs „Śmieciom Stop”. Jesteśmy po zakończeniu 
19 edycji. Podsumowanie zostało tutaj na sali razem z panem Leszkiem Bajdą i Panem Starostą 
w piątek. Rowery były główną nagroda. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs. 
Wpłynęło 119 prac. Tematem był „Smog a odpady”.  
 
Radny L. Bajda – konkurs „Najlepszy rolnik roku” odbywa się z naszej inicjatywa, zatacza 
coraz szersze kręgi. Jest to inicjatywa, która powinna być realizowana w dalszym ciągu. 
Konkurs „Śmieciom Stop” nabiera na sile. Rekordowa ilość uczestników 119, wzrasta również 
poziom. Oceniając prace zwracamy uwagę, że oprócz tego, że merytorycznie, żeby nie było 
błędów literalnych. Sprawy dotyczące smogu są nie tylko złożonymi sprawami, ale również 
smog jest zbudowany z wielu substancji i to uczestnicy rozpoznawali i to dodaje rangi temu 
konkursowi, że potrafimy tych ludzi ocenić, nagrodzić, zweryfikować i prawdopodobnie 
przyszłych ekologów będziemy mieli.  
 
Ad.pkt.2 
P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu 
Jarocińskiego za 2017 rok w zakresie działania Komisji. Sprawozdanie stanowi załącznik  
nr 4 do protokołu. Slajdy stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Kuzdżał – dziękuję. Otwieram dyskusję.  
 
Radny L. Bajda – jeżeli chodzi o wykonanie samo dotyczące rewitalizacji parku w kotlinie, 
został dość zrewitalizowany i obawialiśmy się o miejsca suszy naprzeciwko DPS. Okazuje się, 
że roślinność przyjęła się, łany lawendowe, na fb widziałem zdjęcia, to znaczy, że jest 
zrównoważone, lawenda rośnie, środki okazały się pomocne, nie są stracone. 
 
Radny J. Zegar - zapytanie odnośnie utylizacji azbestu, 78 tys. zł a powiat ile miał  
na to przygotowane? Chyba 100 tys. zł.  
 
P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska –108 tys. zł 
 
Radny J. Zegar - wnioski zostały odrzucone, powiedziałem, że nie ma pieniędzy, a plan jest 
niewykonany.  
 
P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska – na początku roku 108 tys. 
zł, z początkiem roku umowy zostały podpisane. Zmiana pokrycia azbestowego dotyczyła 
budynków mieszkalnych, niestety mieliśmy specyficzny rok, były nawałnice w miesiącu 
sierpniu, firmy zaczęły się wycofywać. Te osoby, które dostały dotacje do nas dzwoniły, do  
15 listopada musza się rozliczyć, z początkiem listopada zaczęły osoby rezygnować, bo formy 
nie dały rady. Kolejny wniosek, ostatnią umowę podpisaliśmy w miesiącu październiku, 
znaleźć firmę na koniec roku to jest ciężko. To, co się dało załatwić w ramach tych środków  
to się dało i poprzesuwaliśmy w budżecie te pozostałości. Z rozliczeń zostało 3 tys. zł 
maksymalna, z faktur jak ktoś wykorzystał mniejszą kwotę to te środki zostawały.  
W miesiącu wrześniu, do końca roku próbowaliśmy kolejnych chętnych, którym udało się 
załatwić firmę. Technicznie nie dało rady. Mam nadzieję, że ten rok pójdzie sprawniej, mamy 
podpisane umowy, wszyscy deklarują, że mają umowy podpisane z firmami, że to zrobią. 
Miejmy nadzieję, że takiego wydarzenia w tym roku nie będzie, że te wszystkie osoby, które 
otrzymały dotacje wykorzystają, Z tych rozliczeń parę złotych uda się zaoszczędzić, które 
uchwaliła rada powiatu, maksymalny czas rozliczeń jest do 15 listopada rozliczenia. 
 
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Kuzdżał – zeszły rok był bardzo ciężki, wichury. 
Odczuliśmy to też w drogownictwie, to się przełożyło na zniszczone budynki, były lekkie 
komplikacje, że firmy się wycofywały, bo miały mnóstwo roboty.  
 
Radny J. Zegar – kazałem śledzić mieszkańcom, że będą następne nabory, na zebraniu dwóch 
rolników zgłosiło się. Zostały odrzucone wszystkie ich wnioski, zauważyłem, że środki zostały 
to pytam. chciałem wiedzieć, co ludziom tłumaczyć, wszystko idzie w mediach i będą pytać, 
co tam zrobiłeś jako radny.  
 
Ad.pkt.3 
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Kuzdżał - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 
Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik  
nr 5 do protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Kuzdżał - poddał pod zaopiniowanie projekt uchwały 
Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 
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sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jarocińskiego za 2017 rok w zakresie działania 
komisji.  
 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji i wszyscy głosowali „za”. 
 
Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 
 
Ad.pkt.5 
Po komisji odbył się objazd terenowy urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na terenie Gminy 
Żerków. 
 
 
 
 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrad. 

 
 

Przewodniczący Komisji 
 

  Zbigniew Kuzdżał 
 
Protokołowała:  
A. Przymusińska 

 

  


