O.0012.4.12.2017
PROTOKÓŁ NR 12/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 18 maja 2017 r. w godzinach od 10:00 do 11:55 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Kazimierz Zegar otworzył posiedzenie Komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, następnie Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza
Książa Wlkp., Panią Mirelę Grześkowiak- Zastępcę Burmistrza, Panią Barbarę Matuszczak –
Skarbnika Gminy oraz zaproszonych gości, Panią Marzenę Sobońską- Kierownika
śremskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolników (KRUS), Pana Macieja
Tempskiego – Prezesa Zarządu Koła Łowieckiego” Knieja” oraz Przedstawiciela Izby
Rolniczej Pana Marka Grobelnego.
Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była władna
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddział w Śremie
3. Działalność Koła Łowieckiego
4. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia

Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – oddział w Śremie
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił Panią Marzenę Sobońską
o przedstawienie sprawozdania z działalności KRUS.

1

Do podstawowych zadań Placówki Terenowej KRUS w Śremie, wynikających z ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników, należą między innymi:
 obsługa ubezpieczonych rolników i świadczeniobiorców Kasy (emerytów i rencistów)
w sprawach dotyczących obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników
i opłacania składek na to ubezpieczenie;
 przyznawanie i wypłata świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych,
chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń pozaubezpieczeniowych, wypłacanych
w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników;
 realizacja
własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego
w postępowaniu dowodowym do ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń
rentowych i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu
zdrowia lub oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą. Orzeczenia wydają
w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy, w drugiej instancji - komisje lekarskie
Kasy;
 działalność prewencyjna, mająca na celu zapobieganie wypadkom przy pracy
rolniczej i chorobom zawodowym, polegająca w szczególności na:
 upowszechnianiu wiedzy o tych zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród
dorosłych i dzieci,
 analizowaniu przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy
rolniczej i chorób zawodowych,
 prowadzeniu szkoleń na temat znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy
w gospodarstwie rolnym,
 podejmowaniu starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych
technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych,
 prowadzenie nieodpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych
do świadczeń w KRUS, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub
wykazujących okresowo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w
gospodarstwie rolnym. Rehabilitację leczniczą prowadzą centra i ośrodki KRUS oraz
sanatoria współpracujące z Kasą. W okresie wakacyjnym Kasa prowadzi także turnusy
rehabilitacyjne dla dzieci rolników;
 wspieranie ubezpieczeń wzajemnych;
 obsługa ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.)
Ważną kwestią na którą chciałabym zwrócić szczególną uwagę jest fakt, że 2017 rok jest
ostatnim, w którym rolnicy mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, jeżeli do
31.12.2017r. spełniają łącznie nw. warunki:
1) osiągną wiek 55 lat w przypadku kobiet lub 60 lat w przypadku mężczyzn
2) podlegają ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 30 lat
3) zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników
i złożą wniosek, przy czym wniosek złożony po 31.12.2017r. będzie również rozpatrywany.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad 3. Działalność Koła Łowieckiego
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił, aby Prezes Zarządu Koła
Łowieckiego „Knieja” Pan Maciej Tempski omówił działalność placówki. Pan Prezes
przedstawił plan łowiecki na rok 2017 oraz przedstawił wykonanie planu za 2016 rok.
Z uzyskanych informacji wynikało, że plan związany z odstrzałem zwierzyny płowej,
czarnej i drapieżników został wykonany. Ponadto zostały przedstawione informacje
o współpracy Koła Łowieckiego z rolnikami w celu zapobiegania szkód dokonywanych
przez zwierzynę łowną. Poinformował także o sposobie szacowania szkód wyrządzonych
przez zwierzynę. Z przedstawionych wiadomości o wyrządzonych szkodach przez
zwierzynę łowną wynika, że zmiany ustawy Prawo Łowieckie w zakresie sposobu
szacowania szkód na polach uprawnych w najbliższym czasie nie zostaną wprowadzone.
Ad 4. Analiza wykonania budżetu za 2016 r.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar otworzył dyskusję na sprawozdaniem
z wykonania budżetu.
Na wstępie Pani Skarbnik poinformowała o uwagach wniesionych przez Regionalną Izbę
Obrachunkową (RIO), a następnie odczytała uchwałę nr SO -0954/55/11/Ln/2017 Składu
Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Książ Wlkp. za 2016 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o środki finansowe na budowę dróg, mianowicie czy
środki będą tylko z Urzędu Marszałkowskiego?
Pan Burmistrz poinformował, że na budowę dróg śródpolnych mamy 250 tys. zł. i z Urzędu
Marszałkowskiego otrzymaliśmy dodatkowo środki finansowe w kwocie ponad 120 tys. zł.
Natomiast równania dróg i naprawy są finansowane z bieżących dochodów. Ponadto
burmistrz poinformował, że w dniu 9 maja (dzień posiedzenia komisji) został ogłoszony
przetarg na „budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp., Przebudowa drogi w Konarzycach”. – dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi
116 250,00 zł.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar zarządził głosowanie nad analizą wykonania
budżetu za 2016 r.
Radni Rady Miejskiej w Książu Wlkp. jednogłośnie, przy 6 głosach „za” opowiedzieli się
za pozytywnym przyjęciem sprawozdania.
Ad 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 11/2017 z posiedzenia
komisji z dnia 29 marca 2017 r.
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Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Kazimierz Zegar poinformował o tworzących się wysypiskach w lasach i rowach,
głównie pochodzące z materiałów- odpadów branży budowlanej (gruz).
Ad 7. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 11:55.

Protokołowała
/-/ Danuta Biniasz- Celka

Przewodniczący komisji
/-/ Kazimierz Zegar
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