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O. 0012.4.7.2012 

PROTOKÓŁ NR 7/2012 

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 31 maja  2012 roku w godz. 10,05 – 11,55 

 

W Komisji uczestniczyło 6 radnych – lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny;  

-Kierownik Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pan 

Henryk Talaska. 

- Doradca WODR Sielinko Pani Anna Zakrzewska-Wojtkowiak. 

 

ad. 1 Przewodniczący Komisji Radny Kazimierz Zegar otwierając posiedzenie powitał 

członków Komisji i zaproszonych gości. 

Stwierdził, że na sali jest obecnych 6 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, do którego nie wniesiono 

uwag. 

Porządek posiedzenia: 

1.Otwarcie posiedzenia. 

     2.Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

  3.Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy                   

Książ Wlkp. za 2011 rok. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

          5.Wolne głosy i informacje. 

Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

ad.2. Informacji dotyczącej działalności Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń        

Wodnych przedstawił Pan Henryk Talaska Kierownik Inspektoratu WZMiUW.     
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Poinformował też, że na spotkanie to nie mógł przybyć Pan Arkadiusz Błochowiak Dyrektor 

WZMiUW   w Poznaniu.  Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Paweł Walkowiak – dużo prac zostanie wykonanych i prace te zazębiają się                    

z działaniami Spółki Wodnej, jest to duży sukces, należy podziękować decydentom, że 

znalazły się środki finansowe. 

Pan Talaska – dobrze, że ciek główny będzie zrobiony, bo woda będzie miała gdzie spływać. 

Radny Walkowiak – słyszałem, że Państwo przeznacza 10 mln. zł. na szkody wyrządzone 

przez bobry, a na wałach szkody są właśnie wyrządzone przez bobry, może jest możliwość 

uzyskania odszkodowania. 

Pan Talaska – bobry niszczą wały, gdy jest duża woda i wtedy można  otrzymać środki na 

usuwanie szkód. Usuwanie szkód kosztuje nas 144 tys. zł., szkody są bardzo duże. 

Radny Zegar – ostatnio bobry przeniosły się do lasu przez co leśnicy mają problemy. 

Radna Skiera – rolnicy buntują się, że umniejsza się im areał. 

Pan Talaska – biegły będzie dokonywał wyceny i do wszystkich zainteresowanych na pewno 

trafi. Każdy zainteresowany otrzyma decyzję biegłego. Sprawy dotyczące kanału Obrzańskiego 

przez powiat śremski zostały uregulowane a przez powiat jarociński jeszcze nie, a w 

październiku będzie 5 lat jak kanał ten był regulowany. 

Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o kanał biały to zostały wydane w sprawie podziału 

164 decyzje. 

Pan Talaska poinformował, że odbędzie się spotkanie dotyczące modernizacji wałów 

przeciwpowodziowych, opracowana jest koncepcja w czterech wersjach. W pierwszym etapie 

obejmuje ona wały na odcinku Śrem – Łężek a następnym etapem będzie Łężek – Solec. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Panu 

Talasce za złożoną informację. Komisja złożoną informację przyjęła. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,50 – 11,00. 

 

ad.3. Informacji dotyczącej działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 

terenie gminy  Książ Wlkp. za 2011 rok przedstawiła Pana Anna Zakrzewska-Wojtkowiak 

Doradca WODR Sielinko. Informacja stanowi załącznik do protokołu.     

Ponadto poinformowała, że siedziba WODR będzie w Książ-Rol., przy czym numer telefonu 

nie zmieni się. O funkcjonowaniu biura WODR  rolnicy będą poinformowani.  
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Członkowie Komisji nie mieli uwag do złożonej informacji. Komisja złożoną informację 

przyjęła. 

Przewodniczący Komisji podziękował  za złożoną informację. 

 

ad.5. Protokół nr 6/2011 z dnia 24 kwietnia 2012 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.   

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

 

Irena  Witko                                                                               Kazimierz  Zegar 


