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Protokół Nr 8/19 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

odbytego w dniu 25 kwietnia 2019 r. w godz. od 13:30 do 14.40  

w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego 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 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 realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

2. Aktualna sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu. 

3. Sprawy bieżące. 

a. Odpowiedź na wniosek 

Ad. pkt. 1. 
P. Karolina Osuch – Wojdała  oraz P. Paweł Matuszak – przedstawili informację o realizacji 

zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Informacja stanowi załącznik nr 3 

do protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – dziękuję. Otwieram dyskusję.  
 

Radny T. Grobelny – mam wątpliwość, bo Pani wyjaśniała, że kukurydzy gmo siać nie 

możemy, ale obrót może być.  
 
P. Karolina Osuch – obrót może być, ale nie wolno siać. 
 
Radny T. Grobelny – ale na terenie Unii europejskiej można siać? 

 
P. Karolina Osuch – tak w określonych państwach, ale u nas nie wolno.  

 
P. Paweł Matuszak - ziarno może Pan kupić, będzie Pan miał ziemię zagranicą i może Pan 

tam sobie zasiać.  
 
Radny T. Grobelny – a karmienie zwierząt? 

 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – mleko, na którym napisane jest, że jest bez 

gmo to tam jest gmo, ponieważ rolnicy stosują soję, która w 90% na świecie produkowana jest 

gmo. Gmo spożywamy w różnych produktach.  
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P. Karolina Osuch – w Unii jest dozwolona uprawa GMO, pojawiła się ustawa  

o nasiennictwie, ze wolno. Większość osób sprzeciwia się genetycznym odmianom, dlatego 

pojawiło się rozporządzenie, które zakazuje to stosowanie.  

 
Radny A. Dworzyński - przez obecne pól roku, czy w następnym roku będą dopuszczone 

zaprawy… 

 
P. Paweł Matuszak – te zaprawy zostały zatwierdzone i dopuszczone do obrotu tylko przez 

określony czas i to czy w 2020 roku będą dopuszczone to nie mamy jeszcze wiedzy.  

 
Radny A. Dworzyński – czy jakieś badania w tym zakresie prowadzicie na wpływ na 

organizm? 

 
P. Paweł Matuszak – my jako Inspekcja nie prowadzimy.  

 
Radny A. Dworzyński – czy macie rozeznanie, gdzie na naszym terenie powiatu takimi 

zaprawami się zaprawia nasiona? 

 
P. Paweł Matuszak – te zaprawy są do określonego dnia.  

 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – ta zaprawa jest na choroby grzybowe,  

po 6 tygodniach na choroby grzybowe już nie działa, neutralizuje się.  
 

P. Paweł Matuszak – tutaj chodzi o zaprawy na szkodniki, na rzepak i buraki.  

 

Radny A. Dworzyński – kiedy można pryskać?  

 

P. Paweł Matuszak –pod kątem pszczół, po zakończeniu aktywności pszczół. Dotyczy to 

wszystkich dostępnych środków.  

 
Radny A. Dworzyński – jakie są konsekwencje jak zrobię komuś nagranie filmowe, 

zasłaniając jego twarz ze względu na RODO, na polu podczas kwitnienia będzie pryskał o 12 

w południu. Jakie są konsekwencje? 

 
P. Paweł Matuszak – jeśli Pan to zgłosi do Inspekcji wtedy my jedziemy i są podstawy do 

przeprowadzenia kontroli stosowania środków ochrony roślin. Wyciągamy konsekwencje w 

postaci nałożenia mandatu, jeżeli takie coś udowodnimy.  

 
Radny A. Dworzyński – czy ma to wpływ na dotacje unijne? Gdyby to było nagminnie? 

 
P. Paweł Matuszak – musiałby Pan to zgłosić do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, ponieważ oni robią kontrole też.  
 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – czy można w dzień pryskać odzywką 
witaminową dla roślin? 

 

 
P. Paweł Matuszak – możecie pryskać w dzień, aczkolwiek należy pamiętać, żeby to 

wykonywać w dni pochmurne.  
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Radny A. Dworzyński – mogą być konsekwencje, ponieważ pole będzie inaczej pachnieć.  
 
P. Paweł Matuszak – ze strony prawnej nic nie jesteśmy w stanie zrobić.  
 
Radny A. Dworzyński – mówimy o dobrej praktyce rolnej, a dobra praktyka rolna nie jest w 

żaden sposób prawem określona. Kiedy pszczoła przeleci przez takie opryskane pole, ona 

doleci do ula, będzie miała inny zapach. To strażniczki, które stoją przy wylotku zabiją tą 
pszczołę.  
 
P. Paweł Matuszak – uważam, że mamy rolników na naszym terenie bardzo dobrze 

przeszkolonych. Nie mieliśmy większych problemów. Mogą się zdarzyć takie przypadki. 

Wszystko zależy od dobrej woli rolnika.  

 

 

Ad. pkt. 2. 
P. Sł. Studziński, Rejonowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Jarocinie – przedstawił aktualna 

sytuacja w dziedzinie funkcjonowania pszczelarstwa na terenie powiatu. Informacja stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. Warto by było w lutym w informatorze powiatowym publikować 
informację dla rolników przed opryskami artykuł jak wykonywać ochronę roślin, opryski. 

Pszczelarze są zbulwersowani ścinaniem drzew miododajnym, zwraca się z prośbą, by 

nasadzenia świeże były dobrze przemyślane, tak, aby korona nie została zaraz skracana. Tak 

drzewa jak w Jarocinie nigdzie nie wyglądają.  
 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – dziękuję. Otwieram dyskusję.  
 

Radny A. Dworzyński – prosiłbym do ustosunkowanie się do tych dwóch problemów, które z 

punktu ekonomicznego wydają nam się bardzo zasadne dla powiatu jarocińskiego. Po pierwsze, 

po co płacić więcej, jedziemy przez Cielczę, ul Jarocińska, Cmentarna, nasadzone lipy, ale 

brakuje koron. Ja się pytam, komu to przeszkadza? A druga rzecz ile za to zapłacono, że to 

obcięto? To jest marnotrawstwo. To jest wydawanie publicznych środków firmie, żeby 

zarobiła? Zostawić potężne gałęzie niech rosną do góry, a resztę obciąć. Taniej, ładniej, dla 

wszystkich z pożytkiem, za chwilę się ugotujemy, bo mamy ocieplenie klimatu. Wytnijmy 

wszystkie drzewa i będziemy mieli Saharę. Nic na hektarach nie urośnie.  To nie są rzeczy, 

które są abstrakcją, to są rzeczy, które za chwilę będziemy przeżywać i odczuwać na własnej 

skórze. To samo z wykaszaniem rowów. Powiat daje na wykaszanie rowów x pieniędzy, można 

dać mniej. Wykosimy trawę w czerwcu, kiedy nic tam nie będzie kwitło. Może to i brzydko, 

ale tak robi województwo. Musimy wszyscy się zmieniać mentalnie i tą jedną stronę od drogi 

wykośmy po kwitnieniu mniszka, a druga niech sobie rośnie, jakiś kwiatek zawsze wyrośnie. 

Można zwrócić się do urzędu wojewódzkiego po nasionka. Będziemy badać zajęcie pasa 

drogowego, ile tych naszych metrów kwadratowych jest przeoranych, bo to jest nasze dobro i 

za to trzeba płacić. Stawka jest solidna 4zł/m2.  

 
Radny J. Zegar – jeśli chodzi o drogę Jarocińską w Cielczy, to ta droga jest tak wąsko 

zrobiona, że jak jadą dwa tiry to zrywały. Zgłaszali się potem kto ma zapłacić za plandeki.   

 
Radny A. Dworzyński – mam pytanie w takim razie. Jakie koszty poniósł powiat w wyniku 

uszkodzeń czy kolizji z drzewami. To jest mój wniosek formalny. Czy były jakiekolwiek 

roszczenia obywateli w stosunku do drzew? Jakie koszty poniósł powiat na skutek kolizji z 

dzrewami? 
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co do przycinania drzew - wniosek za przykaszanie rowów - 4 za, 2  

 
Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – poddaję pod głosowanie dwa wnioski do 

Zarządu o przycinanie drzew i wykaszanie rowów jakie proponuje pan radny Andrzej 

Dworzyński.  

 

Pierwszy wniosek: o mniejsze przycinanie koron drzew. O wyprowadzanie drzew w górę.  
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. Wszyscy byli „za”. Wniosek został podjęty.  

 

Drugi wniosek: o wykaszanie rowów przy drogach, tylko od strony drogi.  

 
W głosowaniu wzięło udział 6 członków Komisji. 4 radnych było „za”, 2 „wstrzymało się”. 

Wniosek został podjęty.  

 

 
Ad. pkt. 3.Sprawy bieżące. 

Przewodniczący Komisji p. Tomasz Bandyk – odczytał odpowiedź na wniosek komisji: „Z 

inicjatywy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Jarocińskiego oraz 

uwzględniając przepisy art. 185 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Jarocińskiego przekazuje 

w załączeniu kopie dokumentacji wykonanej w 2003 r. pn. „Studium planistyczne retencji wód 

w zlewni rzeki Lutyni” oraz poprzedzającego opracowania pn. „Zasoby wodne Lutyni”. 

Powyższe dokumenty będące w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Jarocinie, które 

wskazują m.in. na możliwość budowy zbiorników retencyjnych w zlewni rzeki Lutyni, mogą 
stanowić dane do wykorzystania przy przygotowaniu planu przeciwdziałania skutkom suszy.” 

 

 
P. Sł. Frydryszak – zwracam się z prośbą o wytypowanie do komisji konkursowej Śmieciom 

stop przedstawiciela komisji.  

 

Przez komisję jednogłośnie został wytypowany pan Jacek Jędraszczyk. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad posiedzenie zakończono o godz. 14.40 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

 

   Tomasz Bandyk 

 

 

Protokołowała: 

 

A. Przymusińska 

 


