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Protokół nr 54/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego 

odbytego w dniu 16 października 2018 r. w godz. 10:00 – 10:55  

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. 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. Ocena funkcjonowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. 

2. Aktualny stan pomników przyrody na terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1.  

P. Mirosław Masztalerz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
– przedstawił ocenę funkcjonowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. 

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Komisja informację przyjęła.  

Ad.pkt.2. 

P. Sł. Frydryszak, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska – przedstawił aktualny stan 

pomników przyrody na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

P. M. Paśkiewicz, Nadleśnictwo Jarocin - przedstawiła aktualny stan pomników przyrody  

na terenie powiatu. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Kuzdżał – dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. 

Powiem dwa słowa odnośnie punktu widokowego pomiędzy Żerkowem a Śmiełowem.  

Tam jest problem ze względu na to, że ziemie, z którego widoczny jest pałac Adama 

Mickiewicza to są ziemie prywatnych rolników i dużo spadło niemiłych słów na temat gminy 

Żerków, że nie zrobiła z tym porządku. Rolnik sieje kukurydzę, która rośnie na wysokość  

2,5 m i nie widać. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie ambony.  

 

Radny L. Bajda - zgadzam się z treścią dotyczącą punktu widokowego.  Do mnie przychodzą 

jako do Prezesa PTTK więcej się nasłucham niż Burmistrz, swoim zasięgiem powiat jarociński, 

powiat średzki i pleszewski, pomysł z amboną jest dobry.  
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P. Mirosław Masztalerz, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego 
– są takie plany. Współpracujemy z Nadleśnictwem.  

 

Ad.pkt.3. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Zbigniew Kuzdżał – jest to ostatnia komisja Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska w tej kadencji 2014 – 2018. Z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim 

radnym za bardzo wysoki procent frekwencji na jej posiedzeniach, za merytoryczną dyskusję, 

o konkretach rozmawialiśmy, za duże zaangażowanie w jej pracach. z tego miejsca chciałbym 

także podziękować Referatowi Budownictwa i Środowiska, przede wszystkim Panu Sławkowi 

Frydryszakowi za bardzo merytoryczną sprawę i duże zaangażowanie Pana Sławka i dla Pani 

Agnieszki z Biura Rady, która nam pomagała jak mogła. Życzę Wam wszystkiego najlepszego 

w życiu osobistym i zawodowym. A tym, co startują w wyborach, żeby się dostali. Wszystkiego 

najlepszego. Dziękuję bardzo.  

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku posiedzenia p. Przewodniczący Komisji zakończył 

obrad. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

  Zbigniew Kuzdżał 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska  

 


