O.0012.4.11.2017
PROTOKÓŁ NR 11/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 11:15 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, Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa
Wlkp., oraz zaproszonego gościa Pana Wiesława Klaka- Kierownika Rejonowego Związku
Spółek Wodnych.
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 Rejonowego Związku Spółek Wodnych za 2016 r.
3. Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych za 2016 r.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o przedstawienie sprawozdania
Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych, który poinformował, że Gminna Spółka
Wodna Książ Wlkp. działa na obszarze 645,06 ha. Na tym obszarze znajduje się 44 km
rowów melioracji wodnych- dotyczy to takich miejscowości jak: Brzóstownia, Chrząstowo,
Gogolewo, Kiełczynek, Konarskie, Konarzyce, Łężek i Zaborowo.
Na budżet Spółki Wodnej składały się środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu gminy
w wysokości 84 000,00 zł, następnie składki członkowskie w kwocie 15 053,00 zł., w dalszej
kolejności dotacja ze Starostwa Powiatowego w Śremie w kwocie 11 000,00 zł, dotacja
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z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5 055,00 zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu w kwocie 8 468,08 zł.
Wysokość składki członkowskiej, która została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu
Delegatów na 2016 r. wyniosła 27,000 zł z 1 ha obszaru konkurencyjnego.
Ściągalność składek członkowskich na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 81,95 % i jest niższa
od ubiegłorocznej o 0,65%.
Na 2016 rok plan finansowy robót konserwacyjnych wynosił 126 602,08 zł, natomiast roboty
konserwacyjne były wykonane za kwotę 161 736,08 zł. Rzeczowo wykonano konserwację
rowów melioracyjnych na długości 14 497 km. Ponadto jak poinformował kierownik usunięto
awarie rurociągów drenarskich na obszarze 52 ha za kwotę 7 947, 42 zł.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował za złożone sprawozdanie,
które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu i zapytał czy są pytania ze strony
radnych.
Radny Marek Molecki zapytał jakie wymogi trzeba spełnić, aby przystąpić do spółki
wodnej.
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych odpowiedział, że musi być zgoda
mieszkańców wsi oraz należy uiścić składkę członkowską. Ponadto kierownik Spółek
Wodnych podkreślał, że warto przystąpić do spółki.
Ad. 3 Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poinformował, że sprawozdanie
z powyższej działalności nie zostanie przedstawione z uwagi na nieprzybycie zaproszonego
gościa z Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 10/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 6 grudnia 2016r.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marek Molecki zapytał o oznakowanie poziome na rynku. Kiedy będą malowane
pasy.
Burmistrz odpowiedział, że nie niebawem gmina będzie zlecać.
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Radny Kazimierz Zegar poinformował o tworzących się wysypiskach w lasach i rowach,
głównie pochodzące z materiałów- odpadów branży budowlanej (gruz).
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 11:35.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Kazimierz Zegar
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