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Protokół Nr 3/18 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 18 grudnia 2018 r. w godz. od 14:00 do 14:30  

w sali posiedzieć Starostwa Powiatowego w Jarocinie s. 30  

 

 

*   *   *  

  

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 otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska p. Tomasz Bandyk, który na wstępie powitał wszystkich członków Komisji  

i zaproszonych gości. Stwierdził, że Komisja może podejmować prawomocne decyzje, gdyż 

zachowuje quorum. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 

przedstawiał się następująco: 

Tematyka posiedzenia: 

1. Informacja w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży 

pożarnej. 

2. Zgłaszanie propozycji do planu pracy komisji na rok 2019. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy 

Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. 

5. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1  

P. Rafał Klarzyński, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – 

przedstawił informację w zakresie usuwania zagrożeń ekologicznych przez jednostki straży 

pożarnej. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk – dziękuje 

za przedstawienie informacji. Czy ktoś ma pytania? Otwieram dyskusję.  

 

Radny A. Dworzyński – pytanie dotyczące zagrożeń. Czy straż ma zdiagnozowane miejsca,  

w których podejrzewa się, że mogą być składowane materiały, plastikowe. Czy na terenie 

naszego powiatu są nielegalne miejsca, które mogą za chwilę stać się miejscem pożarów. 

Ostatnio też pali się we Wrocławiu, kilka 40 jednostek bierze udział, w magazynach 

przetwórczych. Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nasz powiat. Czy nie ma zagrożeń, Straż 

wydaje zezwolenia, pozwolenia, monitoruje takie składowiska, wydają decyzję o możliwości 

otwarcia takich składowisk. Czy u nas na wysypisku znajdują się takie miejsca, które 

monitorujecie, przegląd robicie czy jest wszystko ok?  
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P. Rafał Klarzyński, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie – tak, 

robimy takie akcje prewencyjne, kwiecień tego roku, nadzór budowlany, straż pożarna i policja, 

była taka akcja robiona. Nic mi nie wiadomo na temat nielegalnych wysypisk.  

Wiemy, że w obrębie Starostwa jest mogilnik w Niedźwiadach, jest fachowo zabezpieczony, 

trzeba wierzyć, że to firmy robiły, które mają do tego koncesję. Przede wszystkim ZGO, nasze 

jarocińskie, robimy ćwiczenia, mamy rozeznanie. Wydział prewencji, z tego, co nam wiadomo 

jest ze sztuką budowlane i ochrona wód gruntowych. Mieliśmy ćwiczenia, mamy rozeznanie 

nt., zagrożeń, bardzo trudne pożary, objętościowe.  

 

P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska - w aspekcie pożarów, 

nastąpiła zmiana przepisów o odpadach i ochronie środowisk. Będą musiały mieć operaty 

przeciwpożarowe, istniejące będą musiały być dostosowane do przepisów, które weszły  

we wrześniu.  Rola i włączenia w te zezwolenia straży, był przedstawiciel PSP, różne 

zabezpieczenia przeciwpożarowe, nie uzyska zezwolenia na magazynowanie odpadów.  

Te istniejące, jeśli nie spełnią w ciągu roku przepisów to zezwolenia wygasają.  

 

Ad.pkt.2  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk - Zgłaszanie 

propozycji do planu pracy komisji na rok 2019. Proszę o zgłaszanie propozycji na 2019 rok  

 

Radny J. Zegar – jeszcze mam pytanie do pkt. 1, bo rolnicy pytają się, co mają robić z folią, 

opakowaniami, bo nikt nie odbiera.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk -  

z doświadczenia wiem, że odbierają, ale trzeba dopłacić 30 gr za kilogram.  

 

Radny J. Zegar - zacznie w lasach się pojawiać.  

 

Radny J. Jędraszczyk – z tego, co ja wiem, firmy jedna z Koźmina, folie są magazynowane, 

widocznie nie chcą. Temat, którym trzeba by się zająć.  

 

P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Ochrony Środowiska – jest to pokłosie zmian 

przepisów, mają pozostać duże miejsca, które zbierają odpady, a małe firmy, które posiadały 

zezwolenia i od rolników odbierały.  Nie wiadomo do końca gdzie one trafiały. Wprowadzono 

przepisy, ale będzie problem z odbieraniem odpadów.  

 

Radny J. Jędraszczyk – trzeba by się zapytać czy ZGO nie jest w stanie tego zrobić? 

Zostawiamy rolników na łaskę losu. przepis będzie potraktowany jako osoba, która zbiera  

i magazynuje te odpady to za chwilę dostanie mandat, że nielegalnie zbiera, bo ma 100 kg 

odpadów. Temat jest naprawdę trudny.  

 

Radny T. Grobelny – należy skierować wniosek do zarządu o wskazanie takich miejsc, firm, 

które odbierają te odpady.  

 

P. Rafał Klarzyński, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie –  

ZGO ustalenia robiliśmy dwa lata temu. Ktoś ma stare puszki po lakierze, to są śladowe ilości, 

z rtęcią problem, my się z tym spotykamy, bo nam nie wolno brać do bazy. Dogadaliśmy się  

z ZGO, bo to wszystko nazywa się substancje jako toksyczne, materiały niebezpieczne.  
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Ktoś na przykład znalazł pół litra rtęci, nie chce wyrzucać do śmieci, fachowe firmy, żeby  

to odbierały, które zajmują się utylizacją.   

 

Radny A. Dworzyński - wniosek do zarządu, rozwiązanie problemu składowania folii  

po rolniczych, z opakowaniami po środkach ochrony roślin  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk – poddaję 

pod głosowanie wniosek do zarządu. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wszyscy 

byli „za”. Wniosek został podjęty. 

 

 

Radny A. Dworzyński – proszę o wpisanie do planu pracy na 2019 rok spotkania  

z przedstawicielami Polskiego Związku Pszczelarzy funkcjonującymi na terenie powiatu 

jarocińskiego.  

 

Radny J. Jędraszczyk – chciałbym, aby pojawił się temat dotyczący spraw związanych  

z wykorzystaniem cieków wodnych w Lutyni i nawadnianiem, funkcjonowaniem terenów 

zalewowych, które łączą się z rowami przydrożnymi. Myślę, że to jest wspólny temat, żeby 

pożytek miały i pszczoły i rolnicy, bo woda jest potrzebna. 

 

Radny A. Dworzyński – jeszcze jeden temat. W 2002 roku opracowaliśmy zasoby rzeki 

Lutyni, jest to wszystko ładnie przedstawione i czeka na realizację. z tych wniosków, które  

w planie zagospodarowania rzeki Lutyni, miały powstać zbiorniki retencyjne w celu 

gromadzenia …. w których jest woda. Zbiornik w Wilczy, okazało się, że ekolodzy nam 

uniemożliwili, żabka, która w tym rejonie występuje. Teraz jest zmiana właściciela, powstały 

Wody Polskie. Dobrze by było zrobić zebranie na sesji, zaprosić przedstawiciela Wód Polskich 

i czy on cos na temat naszej koncepcji, odnośnie zagospodarowania rzeki Lutyni, ponieważ  

to nasza największa rzeka. Jak ma się obecna sytuacja, jeżeli chodzi o zarządcę. 

 

Ad.pkt.3  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie planu pracy Rady 

Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Radny A. Dworzyński – zaproszenie przedstawicieli Wód Polskich na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk – poddaję 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy byli „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.4  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk 
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2018 r. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 

do protokołu. 
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P. J. Jędrzejak, Skarbnik Powiatu – omówił projekt uchwały. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska p. Tomasz Bandyk – poddaję 

pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wszyscy byli „za”. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

 

 

Ad.pkt.5 Sprawy bieżące. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

   Tomasz Bandyk 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 


