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Protokół Nr 4/19 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 31 stycznia 2019 r. w godz. od 13:30 do 14:00  

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 o funkcjonowaniu na terenie powiatu systemu dopłat dla rolników oraz 

realizacja programów pomocowych w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2018. 

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

stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego na 2019 rok. 

4. Sprawy bieżące. 

Ad.pkt.1 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk - Informacja o funkcjonowaniu na terenie 

powiatu systemu dopłat dla rolników oraz realizacja programów pomocowych w zakresie 

rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Komisja przyjęła informację.  

 

Ad.pkt.2 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk - Zatwierdzenie sprawozdania z działalności 

komisji za rok 2018. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i zatwierdzili sprawozdanie. 

 

Ad.pkt.3 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk - Zaopiniowanie projektu uchwały Rady 

Powiatu Jarocińskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Jarocińskiego 

na 2019 rok. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Czy są jakieś uwagi?  

Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

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

 

Ad.pkt.4 Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek z ZGO. 

Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radny T. Grobelny – w odpowiedzi jest napisane, że obecne przepisy uniemożliwiają 

przyjmowanie odpadów pochodzących z działalności produkcyjnej do naszej instalacji.   

 

Radny A. Dworzyński – wpłynęło na moje ręce pismo, ponieważ jestem członkiem PZW  

w Żerkowie, prezes poprosił, aby przedstawić taką prośbę. (Odczytał pismo). Pismo stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Żerkowa 

zwróciło się o wsparcie prowadzonej działalności sportowej, a także zarybiania, ochrony wód 

i działań proekologicznych w szczególności wśród dzieci i młodzieży.  

 Czy mamy luźne środki na działania proekologiczne?  

 

P. Sł. Frydryszak, Referat Budownictwa i Środowiska – w ramach działań proekologicznych 

włączamy koła wędkarskie, ale typowo związane z akcją sprzątanie świata. Jak już to z działań 

promocyjnych, ale to już rola zarządu.   

 

Radny A. Dworzyński – sygnalizuję problem na komisji i mam nadzieję, że Komisja poprze. 

Nie mówimy o pieniądzach, ale o jakimkolwiek wsparciu. Zobaczymy jak zarząd zdecyduje, 

prosiłbym o pozytywne przychylenie się do tego wniosku. 

 

Przewodniczący Komisji 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. 

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – mam pytanie do Pana Radnego Andrzeja, bo 

ostatnio na Komisji, żeby zrobić retencyjny zbiornik na Lutyni. 

 

Radny A. Dworzyński – nie, żeby zrobić, tylko wniosek był taki wspólnie z Panem 

Burmistrzem Jędraszczykiem go podjęliśmy, zaproponowaliśmy do planu pracy Rady, żeby 

zorganizować spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich. On będzie na sesji.  

Nawiązywałem do pewnych działań, które były podejmowane przez nas w drugiej kadencji. 

Zrobiliśmy komisję, której przewodniczyłem, gdzie zajęliśmy się zagospodarowaniem wód 

rzeki Lutyni. Powiat posiada pełną dokumentację, z lokalizacjami wstępnymi, gdzie zbiorniki 

retencyjne miały powstać była propozycja budowy zbiornika wodnego w miejscowości 

Lutynia. Pieniądze i projekt był gotowy, pieniądze były zabezpieczone, ale ekolodzy wykryli 

jakąś żabkę, która była pod ochroną i 45 ha zbiornik nie został zrealizowany, tama miała być 

w powiecie jarocińskim, cofka w Dobrzycy. Drugim zbiornikiem, z którym nie doszło  

do porozumienia to był zbiornik w Bachorzewie, kiedy burmistrz Pawlicki i lasy państwowe 

nie mogły uzyskać konsensusu gdzie ma być, dwie opcje, jedna opcja, żeby tama była  

w Wilkowyi, cofka w kierunku Bachorzewa i dalej łącznie z przebudową drogi 443 

wojewódzkiej. Natomiast koncepcja lasu, żeby była za tą drogą. Konsensusu nie uzyskano, 

pieniądze jestem świadom, tego, co teraz powiem, kiedy były w urzędzie marszałkowski, to oni 

nie wykorzystywali tych pieniędzy, to było 80 mln zł do wzięcia z inicjatywy urzędu 

marszałkowskiego. Dalsze dwa zbiorniki, zbadaliśmy jaka jest zdolność retencji rzeki Lutyni, 
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na podstawie badań w ciągu roku, był zbiornik suchy, w miejscowości Podlesie, później ten 

zbiornik w dokumentach został przekształcony w zbiornik pełny, czyli już z zalaniem.   

Na terenie zasobów gospodarstwa rybackiego Polesie, powierzchnię miałby 120 ha, 4 krotnie 

większy niż w Roszkowie. Byłby to największy zbiornik.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk - to są ziemie agencyjne.  

 

Radny A. Dworzyński – tak. Tutaj nie było by żadnego kłopotu, dla samej gminy Żerków 

byłaby to potężna atrakcja turystyczna, gdyby takie zaplecze wodne powstało. To są ziemie 

agencji, nie byłoby protestów rolniczych, ponieważ protesty rolnicze były przy czwartym 

zbiorniku Brzustków, miał być na zasadzie jazu, czyli spiętrzona Lutynia i obok rzeki miała 

być budowany zbiornik. Rzeka byłaby niespiętrzona, spiętrzona na wysokości 3 m, jest tam 

niecka, która doskonale by się nadawała, aby był to zbiornik napełniany z boku, a nie 

przepływowy. Teraz, kiedy mamy, czyszczą Lubieszkę, Lutynia jeszcze nie, być może mają 

pieniądze i coś by można zrobić, przez to moje pytanie. Jak oni przyjdą na spotkanie na sesję 

to ja bym prosił, bo mamy piękne dokumentacje, św. pamięci urzędnik, gdzieś w archiwum 

zamknął. Chciałbym Państwu przedstawić jak wyglądały zbiorniki retencyjne z końca XIX 

wieku, kiedy był 1 zbiornik retencyjny planowany na Lutyni o pow. 1500 ha. Wszystko miało 

być pozalewane, za Wyszki od Bachorzewa, od Wilkowyi do Wyszek włącznie przed Kotlinem 

tam się miało kończyć, na planach jest.  

 

 

 Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

   Tomasz Bandyk 

 

Protokołowała:  

A. Przymusińska 

 

  


