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Protokół nr 53/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 24 września 2018 r. w godz. 10:00 – 10:40  

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. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu jarocińskiego. 

2. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania 

komisji. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu 

Powiatu Jarocińskiego. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w 

sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Ad.pkt.1. Informacja o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu jarocińskiego. 

P. Paweł Marcinkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii – omówił informację  

o działalności inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu jarocińskiego. Informacja stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Radny L. Bajda – mówi się tyle o bioasekuracji, czy stan się poprawia? Powinno być coraz 

lepiej.  

 

P. Paweł Marcinkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii – mimo tego, że świadomość 

rolników jest duża, w 90% jednak wydawane są postepowania administracyjne. Hodowcy 

trzody chlewnej, czekają na wizytę, żeby czas wydłużyć. Mimo wszystko kontrole kończą się 

wydaniem decyzji administracyjnej. Mandaty też. Za to, że gospodarstwo jest niedostosowane 

do rozporządzenia za to nikt mandatu nie dostanie, ale jeżeli w kontroli stwierdzone, że nie 

zgłoszono przemieszczanych zwierząt. Właściciel zwierząt z opóźnieniem zgłosił 

przemieszczenie zwierząt.  To w tym przypadku nakładamy mandaty. Mandaty są niskie, nie 

jestem zwolennikiem wysokich mandatów, nakładamy mandaty, jeżeli dotyczy sprawa dużych 

gospodarstw, dużo zwierząt 
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Ad.pkt.2 Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku w zakresie działania 

komisji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – Załącznik nr 8 wykonanie planu dochodów i 

wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej  

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

Na plan 190 tys. zł wykonano ponad 153 tys. zł tj. 80,67% planu – wysokie, ponieważ wpływy 

zwykle w I połowie roku, niezależne od powiatu otrzymywane z Urz. Marszałkowskiego i 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

Wydatki – wykonanie niskie tj. 9,57% założonego planu 

Azbest 

Na plan 100 tys. zł wykonano ponad 8 tys. zł tj. 8,06% planu – niska realizacja, wykonanie i 

płatności będą w II półroczu, ponieważ termin rozliczenia udzielonych dotacji upływa z dniem 

15 listopada br. 

Nagrody na konkursy proekologiczne 

Na plan 15 tys. zł wykonano ponad 4 tys. zł, tj. 28,54% planu – dokonano wydatków na nagrody 

konkursowe Śmieciom –Stop, natomiast nagrody w konkursie dla kół łowieckich 

wspierających populację lisa planowane są w II półroczu 

Zakupy związane z akcją Sprzątanie świata 

Nie zrealizowano – wydatki zaplanowano w II półroczu 

Usługi pozostałe 

Na plan 48 tys. wykonano 5.845 zł tj. 8,6% planu 

Wydatkowano kwotę 1.845 zł na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla obliczania 

objętości wyrobisk po wydobyciu kopaliny. Ponadto DD Domostwo w Górze wydało 4 tys. zł 

na utrzymanie zieleni w parku. 

Inne dochody i wydatki 

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na plan 46 tys. zł wydatkowano 

ponad 23,3 tys. zł tj. 50,66% na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych 

i prowadzenie uprawy leśnej 

Inne dochody 

Opłata eksploatacyjna za wydobywanie przede wszystkim węglowodorów (gazu ziemnego) na 

plan 478.762 wykonano 215.108,65 zł co stanowi 44,93% planu 

Inne wydatki 

Koszty przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne w zakresie klasyfikacji 

zalesionych gruntów będą poniesione w II półroczu. (plan 2 tys. zł) 

Dotacje dla spółek wodnych 

Podpisano umowy, dotacje zostaną przekazane w II półroczu br. (plan 20 tys. zł). 

Nadzór nad lasami 

Zadanie realizowane przez nadleśnictwa, na plan 17 tys. zł wykonano 4.250 zł tj. 25% planu. 

Środki przekazywane są kwartalnie w terminie do 30 dni po kwartale. 

 

Ad.pkt.3.  

P. Zbigniew Kuzdżał, Przewodniczący Komisji -Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie Statutu Powiatu Jarocińskiego. Projekt uchwały stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

P. T. Grobelny, Starosta – omówił projekt uchwały. 

 

P. Zbigniew Kuzdżał, Przewodniczący Komisji – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania. Kto jest, „za”, kto „się wstrzymał”, kto jest „przeciw”? 
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W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Wszyscy byli „za”. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.pkt.4. 

P. Zbigniew Kuzdżał, Przewodniczący Komisji - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił zmiany w budżecie na 2018 rok. 

 

P. Zbigniew Kuzdżał, Przewodniczący Komisji – dziękuję bardzo. Przechodzimy do 

zaopiniowania. Kto jest, „za”, kto „się wstrzymał”, kto jest „przeciw”? 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Wszyscy byli „za”. Projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany.  

 

Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 

P. Zbigniew Kuzdżał, Przewodniczący Komisji – Tegoroczny konkursu dla kół łowieckich 

był trzecią jego edycją. Podstawą przeprowadzenia konkursu był „Regulamin konkursu dla kół 

łowieckich wspierającego regulację populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego” stanowiący 

załącznik do uchwały nr 424/17 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.  

Konkurs skierowany był do kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie 

powiatu jarocińskiego, dla których organem wydzierżawiającym jest Starosta Jarociński.  Jego 

celem jest wsparcie regulacji populacji lisa na terenie powiatu jarocińskiego. Zgodnie z 

regulaminem, w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Jarocinie 6 kół 

łowieckich przedłożyło sprawozdanie z realizacji planu łowieckiego w zakresie pozyskania 

lisa. W oparciu o przedłożone sprawozdania oraz uzyskane dane z Nadleśnictwa Jarocin 

komisji konkursowa powołana przez Starostę Jarocińskiego ustaliła, że 3 koła łowieckie 

spośród 6, które złożyły sprawozdania zrealizowały roczny plan łowiecki w roku gospodarczym 

2017/2018, w zakresie pozyskania lisa zgodnie z obowiązującymi przepisami (na poziomie od 

85 % do 115 %) oraz przewidziały co najmniej na podobnym poziomie pozyskania tego 

gatunku na następny rok gospodarczy.   

Komisja konkursowa w wyniku wspólnych ustaleń, mając na uwadze wielkość środków 

budżetowych, dokonała następującego podziału nagród: 

 Koło Łowieckie Nr 66 „KNIEJA” w Czeszewie – przyznana nagroda rzeczowa 

z przeznaczeniem na potrzeby koła w wysokości do 3573,00 zł, 

 Koło Łowieckie Nr 29 „DARZ BÓR” w Jarocinie – przyznana nagroda rzeczowa 

z przeznaczeniem na potrzeby koła w wysokości do 3573,00 zł, 

 Koło Łowieckie Nr 24 „SZARAK” w Kotlinie – przyznana nagroda rzeczowa 

z przeznaczeniem na potrzeby koła w wysokości do 3573,00 zł. 

 

 

Pan Przewodniczący razem z Panem Starostą wręczyli nagrody Kołom Łowieckim. 
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 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył obrad. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

  Zbigniew Kuzdżał 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska  

 


