
Protokół  posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów    

         Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 
 

Nr _  4/2018 __     w dniu ___ 20. 03. 2018 ___________ 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. __15.00__ zakończono o godz. _18.00_ 
 

Przewodniczący Komisji powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu – 

w tym członków Komisji wg. listy obecności. Ponadto w posiedzeniu Komisji 

uczestniczyli zaproszeni : 

Sławomir Jaroszewicz – Przewodniczący Zarządu Okręgowego, Łowczy 

Okręgowy w Pile. 

Jarosław Paterka – Kierownik Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu – Oddział w Wągrowcu. 

Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki. 

Małgorzata Klessa – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa. 

   Na wstępie wyłoniono do składu komisji rekrutacyjnej „Młodzi Wielkopolanie 

o patriotyzmie w XXI wieku” radnego, członka Komisji Jacka Bielawskiego. 

   Następnie Przewodniczący Komisji zaproponował na stanowisko Sekretarza 

Komisji radnego Stanisława Kida co spotkało się z jednomyślną akceptacją 

członków Komisji. 

   Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu Przewodniczącemu Zarządu 

Okręgowemu, Łowczemu Okręgu w Pile – panu Sławomirowi Jaroszewicowi, 

który omówił działalność Kół Polskiego Związku Łowieckiego na terenie pow. 

Wągrowieckiego. Działa 14 Kół Łowieckich, w tym 314 myśliwych. Aktualnie 

najważniejszym zagadnieniem przed myśliwymi jest zagrożenie chorobą ASF 

wśród dzików. Jeszcze takie przypadki w Okręgu Pilskim nie wystąpiły. 

Zapobiec temu ma między innymi obniżenie pogłowia (odstrzał) dzików do po-

ziomu 0,1 dzika na 1 km kwadratowy. Szacunki obecne to 0,5 dzika na 1 km2. 

W Okręgu Pilskim występuje co raz więcej wilków – ok.300 szt, które są zagro-

żeniem przy rozpowszechnieniu się choroby ASF – atakują chore dziki i mogą 

roznosić zarazki tej choroby. Łowczy omówił nowe zasady dotyczące szacowa-

nia strat powodowanych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych. Są obawy, 

że nowe zasady szacowania szkód mogą być zagrożeniem dla finansów Kół Ło-

wieckich, a nawet ich nie wypłacalności. 

W dyskusji radny Andrzej Wieczorek zapytał, jakie odstrzały dotyczą pogłowia 

saren i jeleni. Radny Jacek Bielawski poruszył zagadnienie korzystania z dróg 

leśnych przez ludność podczas grzybobrania i karania kierowców mandatami 

przez Straż Leśną. Łowczy odpowiedział, ze zasady korzystania z dróg leśnych 

określa Nadleśniczy, a Samorządy mogą wnioskować o ich udostępnienie. 



Radny  Jerzy Springer stwierdza, że wypłaty z tytułu szkód łowieckich są 

wyższe niż kwoty za dzierżawę gruntów na rzecz Koła Łowieckiego. 

    Następnie udzielono głosu Jarosławowi Paterka - Kierownikowi oddziału 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu – 

oddział w Wągrowcu, który przedstawił informację z realizacji zadań przez 

Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu Wągrowieckiego. 

Prowadzona jest obserwacja zagrożenia patogenami plantacji ziemniaków oraz 

kontrola przestrzegania przez rolników zasad stosowania ochrony roślin. Prowa-

dzona jest kontrola ok. 70 plantacji nasiennych na powierzchni ok. 1000 ha. 

Pobierane są próby jakości materiału siewnego w handlu oraz próby warzyw na 

zawartość pozostałości środków ochrony roślin. 

 W dyskusji radny Jerzy Springer pytał jakie są główne zagrożenia dla ludności 

z uwagi na stosowanie środków ochrony roślin? Radny Stanisław Kida pytał w 

jaki sposób rozpoznajemy uprawy GMO ? Odpowiedź – w laboratoriach.  

    Następnie Małgorzata Klessa – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska , 

Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiła jak Powiat rozdzielił kwotę 50 tysięcy zł na 

pomoc poszczególnym Samorządom Gminnym w celu utylizacji azbestu.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono, a Przewodniczący Komisji podzięko-

wał obecnym za udział. 

 

 

Sekretarz Komisji       Przewodniczący Komisji 

 

  Stanisław Kida          Wiesław Ewertowski 


