O. 0012.4.6.2011
PROTOKÓŁ NR 6/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 24 kwietnia 2012 roku w godz. 10,03 – 11,45
W Komisji uczestniczyło 6 radnych – lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak
- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny;
- Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych Pan Wiesław Klak
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

Ośrodka

Doradztwa

Rolniczego

na

terenie

gminy

Książ Wlkp. za 2011 rok.
3. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6.Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
.ad.2. Informacji dotyczącej działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na
terenie gminy Książ Wlkp. za 2011 rok nie wysłuchano ze względu na nie przybycie na
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posiedzenie komisji Pani Anny Zakrzewskiej-Wojtkowiak. Usprawiedliwienie stanowi
załącznik do protokołu.
ad.3. Informację dotyczącą działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych przedstawił
Pan Wiesław Klak. Informacja stanowi załącznik do protokołu
W dyskusji Radny Walkowiak poinformował, że na Walnym Zebraniu Spółek Wodnych był
obecny przedstawiciel Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i mówił, że
gdy się coś dzieje z kanałem to należy wysłać do nich pismo, najlepiej aby to pismo było
podpisane przez zainteresowanych rolników z pieczątką sołtysa. Zwrócił też uwagę na to, że
trudno jest przekonać rolników aby przystąpili do spółki wodnej, ale może gdy zobaczą, że się
coś robi to zdanie zmienią.
Pan Marek Grobelny podziękował Burmistrzowi i Radzie za dofinansowanie spółek wodnych
Radna Skiera – mieszkańców Kołacina zniechęcają zaszłości, że kiedyś należeli do spółki,
płacili składki a nic się nie robiło. Poinformowała też, że kanał Książ na terenie Kołacina jest
zarośnięty, w pewnym miejscy jest tak spłaszczony, że można przez niego przejechać.
Radny Jędrzejczak – poinformował, że kanał ten w okolicach Sebastianowa też jest zarośnięty.
Radna Skiera – kanał obrzański był robiony, zostały usunięte kamienie graniczne i do dziś nie
są wkopane.
Radny Jędrzejczak – firma wkopała kamienie ale nie jest to zgodne z tym co mają rolnicy,
dlatego mają sprawę tą wyjaśnić.
Pan Klak – wykonawcą był Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych i jeżeli
sprawa ta nie będzie zakończona do końca robót, to potem będzie trudno wyegzekwować.
W latach 90-siątych dużo wiosek odeszło od spółki, nie wszyscy płacili też składki przez co
było mało środków na realizację zadań. W tym roku do spółki wróciła wieś Gogolewo.
Złożoną informację Komisja przyjęła.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,45 – 10,55.
ad.4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2011 rok
Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok komisja
sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
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Pani Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała członków z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r. Opinia RIO jest
pozytywna i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Burmistrz poinformował, że na wspólnej komisji źle podano koszt usługi ciągnikiem, usługa
ciągnikiem kosztuje 40 zł. od 2009 roku i w II półroczu będzie następna podwyżka
ad.5. Protokół nr 5/2011 z dnia 07 grudnia 2011 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie.
ad.6.Wolne głosy i informacje.
Pan Marek Grobelny przedstawiciel WZR zapoznał członków Komisji z działalnością
Wielkopolskiej Izby Rolniczej, m.in. informując, że odbyło się szkolenie dotyczące szkód
łowieckich, szkolenia z zakresu hodowli bydła mięsnego, 4 czerwca br. będzie forum rolnicze
połączone z „Dniami Pola”. Przedstawiciele uczestniczą też w komisji szacowania wymarznięć
zbóż.
Burmistrz poinformował, że w gminie Książ Wlkp. wpłynęło 250 wniosków w sprawie
wymarznięcia zbóż.
Radny Kazimierz Zegar – należy wystąpić do Koła Wędkarskiego w Książu Wlkp.
o posprzątanie terenu wokół jeziora Konarskie, jeżeli Koło nie posprząta to należy wystąpić do
Agencji o wypowiedzenie umowy dzierżawy.
Burmistrz – Koło Wędkarskie tłumaczy że pilnują porządku, a śmieci najczęściej zostawiają
przyjezdni w weekendy, ale wniosek ten przekażemy.
Radny Walkowiak – straż wędkarska powinna częściej przeprowadzać kontrole, tym bardziej
że może karać.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie.
Protokołowała
Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Zegar
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