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O. 0012.4.4.2011 

PROTOKÓŁ NR 4/2011 

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

odbytego w dniu 19 października 2011 roku w godz. 10,00 -12,15. 

 

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

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Kierownik    Inspektoratu  Wielkopolskiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych                                                                        

w Śremie Pan Henryk Talaska 

- Starszy Inspektor ds. Zwierząt Powiatowej Inspekcji  Weterynaryjnej Pani Alicja Ochędalska 

- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny 

 

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 Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

3.Omówienie spraw dotyczących inwestycji Kanału Obrzańskiego. 

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 Sprawozdanie z działalności Państwowej Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej   

w Śremie przedstawiła Pani  Alicja Ochędalska, informując, że Inspekcja Weterynaryjna 

zajmuje się głównie  zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Na  terenie gminy Książ Wlkp. 

nie pojawiły się ogniska chorób świń.  Polska  jest uznawana jako kraj wolny od gruźlicy, 
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brucelozy i białaczki u bydła. Przebadano ogólnie 1/5 stada w całym powiecie. Zmienił się 

również wiek badania zwierząt  przeciwko gruźlicy - 6 miesięcy, białaczka i bruceloza              

24 miesięcy. Przebadanych zostało 2366 sztuk bydła w tym 29 stad . Pobieramy również  krew 

na wykrycie tzw. choroby niebieskiego języka, przebadano ogólnie 14 zwierząt z 3 stad. Nie 

przeprowadza się obecnie badanie bydła i owiec w 100 %. Pobrano również 300 prób na tzw. 

ptasią grypę. W tym roku Agencja Rolnictwa wystąpiła do nas  

o przebadanie 63 gospodarstw  w obszarze A i B. W obszarze A  sytuacja wygląda lepiej, 

badania w obszarze B wypadają gorzej. Co do zgłaszania uboju  cieląt  

w gospodarstwach domowych  nadal są duże problemy. Prowadzimy listy uboju zwierząt cieląt 

i świń na własne potrzeby. Na terenie powiatu  istnieje 11 punktów unasienniania zwierząt,      

4 punkty kopulacyjne – ogiery, zakłady drobiu 15, w tym stada gęsi, odchowalnia drobiu 1  + 1 

wylęgarnia. 5 hodowli ryb w tym 3 prowadzą działalność rekreacyjną łowienia ryb, hodowle 

zwierząt - 2, lecznice - 11 w tym 2 w Książu Wlkp.  skup zwierząt - 3, gospodarstwa pasieczne 

- 118, gospodarstwa futerkowe - 1 (lisy i norki), 2 rzeźnie, 5 zakładów  sprzedaży 

i rozbioru tusz, 1 mleczarnie. Zatwierdzamy również  środki transportu dla transportu   

i przewozu zwierząt powyżej 8 godzin, pozostały transport powyżej 60 km. 

Radny Błażej Jędrzejczak jak wygląda sytuacja w zakresie zwalczania chorób niebieskiego 

języka.  

Pani Alicja Ochędalska – badaniem w kierunku niebieskiego języka  objęto cały kraj, próby za 

każdym razem są pobierane z innego gospodarstwa  sytuacja w tym zakresie wygląda bardzo 

dobrze. Na terenie powiatu sprowadzane są duże ilości warchlaków z zagranicy, zwierzęta te 

muszą być oznakowane oraz posiadać świadectwa pochodzenia zwierząt, są to zwierzęta 

hodowlane pochodzące z Holandii, jest tego bardzo  duża ilość, często nie pochodzące               

z jednego gospodarstwa. 

Radny Błażej Jędrzejczak - kiedy bada się dorosłe bydło. 

Pani Alicja Ochędalska - tu się zmieniło do 30 miesiąca życia. Nie jesteśmy wolnym krajem od 

BSE, niedawno  u 15 letniej krowy  wykryto wynik dodatni. Bydło z Wielkopolski nie może  

trafić do Rosji podobnie jak  z Lubuskiego czy Świętokrzyskiego, gdyż wystąpiły na ich terenie  

przypadki BSE. Jeżeli  rejon jest wolny lub urzędowo wolny nie badamy wszystkich krów, 

stado podstawowe 100 % oraz monitoring zgodnie z programem obowiązującym do 2013 roku. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda - jak wygląda sytuacja na innych gminach.  

Pani Ochędalska - nasz powiat ogólnie wygląda bardzo dobrze, gorzej jest powiecie średzkim 

połowa ognisk chorobowych jest  szczepionych , Gostyń i Kościan szczepił kilka stad, Poznań  
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bardzo mało .Nie ma nowych zjawisk chorobowych nie jest źle. Szczepienia są dobrą metodą 

przeciwdziałania chorobom pod warunkiem, że trzymamy się terminów.  Zdarzają się 

przypadki wejścia zwierząt do gospodarstwa bez wymaganych świadectw – wtedy badania są 

przeprowadzane na koszt rolnika. Należy kategorycznie przechowywać wszystkie dokumenty 

dotyczące  badanych zwierząt jak również dokumenty badania mięsa   z uboju na tzw. potrzeby 

własne . 

 

ad.3. Sprawozdanie z działalności WZMIUW Rejon w Śremie przedstawił Pan Henryk Talaska 

- Kierownik WZMIUW Rejon w Śremie, który podziękował Przewodniczącemu komisji  za  

zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie . Na przełomie roku 2005/2007  rozpoczęto inwestycje 

na odcinku kanału Obra od drogi Wieszczyczyn do drogi Ługi-Jeżewo ogółem około 9 km. 

Kanał został rozbudowany zgodnie z parametrami wraz z pięcioma nowymi jazami. W roku 

2007  została zakończona inwestycja, której koszt wyniósł około 8 milionów złotych. Mamy 

duże problemy ze złodziejstwem mechanizmów, które są bardzo kosztowne. W bieżącym roku 

uczestniczyłem w odbiorze następnego odcinka kanału Obra od Mchów w stronę Kołacina, 

Chwałkowa  również około 9 km. Inwestycję  tę prowadził  WZMUW w Ostrowie , Rejon w 

Jarocinie. W trakcie uzgadniania dokumentacji wszyscy właściciele  działek są poinformowani 

na piśmie o prowadzonych inwestycjach, o wejściu na grunt i tak dalej. 

Pani Walczak Bogumiła - zgłosiła wniosek o odtworzenia kamieni granicznych  usuniętych 

bądź zasypanych  w trakcie prowadzonej inwestycji. Rolnicy naszej gminy interweniują w tej 

sprawie, niektórzy  chcą sprzedać grunt ale nie mają odtworzonych granic. 

Pan Henryk Talaska - co do kamieni granicznych, to one są odtwarzane po zakończeniu 

inwestycji. WZMIUW jest zobowiązany do  wynajęcia geodety i odtworzenia granic 

poszczególnych  działek, jeśli te zostały usunięte bądź zakopane. Ale na to potrzeba czasu . 

Wielu właścicieli  nie ma uregulowanych spraw własnościowych gruntów, najlepiej jak 

właściciel sam wskaże  kamień graniczny. Rejon w Jarocinie uspokaja, że sprawa zostanie 

uregulowana.  Realizujemy obecnie prace na terenie kanału Białego 1 od miejscowości  

Studzianna do Ługów, od niego zaczyna się kanał Biały 2, który jest przy  drodze Jaraczewo- 

Chwałkowo. ogółem około 10,4 km. Na skutek prowadzonych inwestycji trzeba wykupić  

trwale  grunt na skutek regulacji cieku, po przeprowadzonej inwestycji geodeta przygotowuje 

również materiał do wywłaszczeń. My również płacimy za szkody wyrządzone na skutek 

inwestycji. Wolimy zapłacić za szkody niż   zajmować się wykupem gruntu, są to cieki Skarbu 

Państwa regulowane za środki finansowe pochodzące od państwa. Robimy około 28 km 
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cieków rocznie co 5 lat, jak i cieki przeciw powodziowe. Inwestycja  dotycząca kanału białego 

1 i 2  ma być zakończona do końca 2012 roku. Co do inwestycji prowadzonych na rowach 

szczegółowych sytuacja wygląda gorzej. Ostatnie inwestycje na rowach szczegółowych 

przeprowadzone były w 1960 roku, teraz nie mamy pieniędzy na ich wyczyszczenie. Często 

zwłaszcza wiosną występują przypadki podtopienia  np. sprawa  z wiosny tego roku  dotycząca  

Mchów -  rowy są zarośnięte nie ma drożności i zalewa. Bardzo często rolnicy sami udrażniają 

rowy. Podstawowe cieki w ramach konserwacji są prowadzone na około  25 km. rocznie. W 

tym roku ruszyła konserwacja kanału białego 1 i 2 i dlatego nic nie zrobiono na tych ciekach. 

Musimy wybierać pomiędzy zadaniami. Bardzo mocno również niszczą rowy i urządzenia  

stada bobrów, których nie wolno zabijać. Kanał  przeciw powodziowy    Książ – Solec około 

18 km  również  nic nie zrobiono. RDOŚ tak długo wydawał decyzję w sprawie likwidacji 

bobrów,  że w tym czasie wykonawca się odwołał i nie wiadomo czy coś zdążymy zrobić do 

końca roku. Po tych wszystkich zatopienia i sprawach powodziowych musimy dbać o te cieki, 

jeśli  otrzymamy środki finansowe  to zrobimy. 

Radna Elżbieta Stępa - na jakich zasadach rolnicy użytkują grunty w międzywalu. 

Pan Henryk  Talaska - na podstawy umowy dzierżawy z RZGW, my nie kosimy wałów,  bo nie 

mamy czym i kim, rolnicy często zgłaszają się z wnioskiem o pokoszenie wałów lub wypas, ale 

jest to za mało, koszenie daje lepszą kulturę gruntu. Jeśli chodzi o kanał Konarskie –Łężek  

wynosi on 11 km 25 m i przebiega on od torów Książ do rzeki Warty. Został on wyczyszczony 

ostatnio w 2009 roku, poprzez odmulenie i wykoszenie całej jego długości.  

W tym roku  został on poddany konserwacji na długości 8,8 km od  torów kolejowych do 

Łężku , dalej nic nie robiliśmy. Ten kanał jest pod  silnym oddziaływaniem rzeki Warty, jak 

Warta przybiera to woda w kanale również i łąki są zalane. Mamy opracowane studium, aby na 

tym kanale  pobudować przepompownie,  ale nie ma środków finansowych . Posiadamy wiele 

planów inwestycyjnych ale nie wiemy jakimi środkami będziemy  dysponować. Najbardziej 

zależy nam na naprawie wałów, których mamy 4500 ha. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – kto reguluje poziomem wody na kanale Obra, gdyż były 

zarzuty i skargi w latach ubiegłych, że źle była spuszczana woda z kanału. 

Pan Talaska - poziom wody reguluje  eksploator, który wyłaniany jest w wyniku przetargu, 

reguluje on poziom wody na podstawie Instrukcji Eksploatacji. Na dzień dzisiejszy tym 

eksploatorem jest RZSW,  ilość wód spuszczanych jest uzależniona od poziomu wód   

w zbiorniku retencyjnym, trzeba dobrze i umiejętnie gospodarować tymi wodami.  
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Radny Zegar Kazimierz - były plan budowy dwóch zbiorników retencyjnych w Konarskim       

i w Książu Wlkp.  

Pan Talaska - tak są takie plany, a kiedy będą  wykonane nie wiem. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – były również zarzuty w stosunku do wykonawcy 

inwestycji kanału Obra, że grunty przylegające do kanału służące do przejazdu  urządzeń  

zostały obsiane trawą trawnikową a nie mieszanką traw. 

Pan Talaska – każda inwestycja posiada dokumentacja i kosztorys inwestorski,  zawiera 

również zagospodarowanie czasowe wyjętego z produkcji terenu. Te prace  trwają długo, 

wykonawca musi  doprowadzić grunt do stanu pierwotnego. Zaś materiał stosowany  do siewu 

musi mieć atest. 

Radny Kazimierz Zegar podziękował  Panu Henrykowi Talasce za przybycie na dzisiejszą 

komisje, podziękował również za prowadzone inwestycje ze strony WZMIUW, za odbudowę 

kanału Obra. 

 

ad.4. Protokół nr 3/2011 z dnia 18 maja 2011 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.5. Wolne głosy i informacje 

Głos zabrał Marek Grobelny przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej, który przedstawił 

ofertę szkoleń organizowanych przez Izbę. W dniach 14- 15 listopada br. odbędzie się              

w Grzybnie szkolenie komputerowe dla rolników, chętnych proszę o zapisy w biurze Izby 

Rolniczej. Drugie szkolenie  to szkolenie  CROS-plus, które odbędzie się w dniach 25-26 

listopada br . pierwszy dzień teoretyczny w gospodarstwie agroturystycznym w Lubiatówku , 

drugi dzień praktyczny w gospodarstwie Pana Jańczaka w Mszczyczynie. Udział w szkoleniach 

jest bezpłatny, finansowany jest EFS, kończący udział w szkoleniu  otrzymują  certyfikat. 

Radna Skiera Bogumiła – Inspekcja Ochrony Roślin dba o rolników, przypomina im                  

o ważności pozwoleń na stosowanie  w własnym zakresie środków ochrony roślin. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

/-/Zdzisława Wilak                                                             /-/  Kazimierz  Zegar 


