O. 0012.4.3.2011
PROTOKÓŁ NR 3/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 18 maja 2011 roku.
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
-Kierownik Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Grzegorz
Taczak
-Kierownik

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Śremie

Pan Wacław Klupczyński
-przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Krzysztof Genderka
-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 Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
3. Działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
4. Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Wolne głosy i informacje.
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Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
ad.2. Informację dotyczącą działalności Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa w Śremie przedstawił Pan Grzegorz Taczak Kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
W dyskusji Pan Genderka zwrócił się z zapytaniem czy szkody spowodowane
przymrozkami zgłasza się tylko wtedy, gdy nastąpiła zmiana uprawy.
Pan Taczak – tylko w przypadku zmiany uprawy zgłasza się szkodę.
Radna Weber-Hałaburda zwróciła uwagę, że trudno jest się zalogować do systemu przez
co trzeba wnioski robić ręcznie i składać osobiście.
Pan Taczak – były chwilowe kłopoty z systemem, ale już działa.
Radny Walkowiak – nie wszystkie wnioski na renty strukturalne zostały zaopiniowane
pozytywnie, co było tego powodem.
Pan Taczak – powodem jest brak środków.
Radny Zegar – słyszałem, że nabór trwa, ale nie będzie renty strukturalnej.
Pan Taczak – osoby, które złożyły wnioski o renty strukturalne a mają decyzje odmowne,
to jeżeli młody rolnik będzie prowadził gospodarstwo, to by otrzymać rentę nie muszą
składać ponownego wniosku, ponieważ ten wniosek złożony będzie rozpatrywany. Młody
rolnik przejmując gospodarstwo na rozpoczęcie działalności rolniczej otrzymuje 75 tys.
zł.- nie jest to powiązane z rentą strukturalną.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożoną informację.
ad.3. Informację dotyczącą działalności Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i
Nasiennictwa przedstawił Pan Wacław Klupczyński Kierownik Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Śremie. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Zegar – w zbożach zakupionych pojawiają się zboża obce, czasem selekty są za
późno robione.
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Pan Klupczyński – poinformował m.in., że najwięcej dyskwalifikacji materiału siewnego
jest na obce gatunki.
Pan Grobelny – podziękował za pomoc i współpracę przy organizowaniu szkoleń.
Burmistrz – czy szkodnik niszczący kasztanowce jest groźny, czym można go zniszczyć.
Pan Klupczyński – gdy tak będzie jak jest, to kasztanowce zostaną zniszczone. Najlepsze
są opaski lepowe wokół drzewa, aby szkodnik nie przeszedł, ponieważ szkodnik ten chodzi
na pieszo. Opaski zakładane powinny być już teraz.
Radny Zegar – zmarzła akacja, czy grona puszczą.
Pan Klupczyński – liście puszczą ale grona nie.
Pan Genderka – w jakim procencie uszkodził mróz rzepaki.
Pan Klupczyński – 10-15%.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożoną informację.
Posiedzenie usprawiedliwiając się opuściła radna Elżbieta Stępa.
ad.4. Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok komisja
sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie.
Pani Matuszczak Skarbnik Gminy zapoznała członków z opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. Opinia RIO jest
pozytywna i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
ad.5. Protokół nr 2/2011 z dnia 10 marca 2011 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.6. Wolne głosy i informacje.
Pan Grobelny przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu poinformował, że
frekwencja na wyborach do Izb Rolniczych była mała. Przewodniczącym Powiatowej
Rady Izby Rolniczej została Pani Zofia Kmiecik.
Poinformował też, że Agencja Nieruchomości Rolnych przygotowuje grunty którymi
zarządza Książ-Rol i na gminie Dolsk, ale nie wiemy kiedy to będzie i czy będą to grunty
do kupna czy dzierżawy.
Wnioski o szkody spowodowane przymrozkami zostały rozesłane do sołtysów, że jak
będzie zapotrzebowanie rolników to zostanie powołana komisja celem oszacowania strat.
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Radny Jędrzejczak – w Chwałkowie jak jedzie się na stację zakładano wodociąg, przez co
mogły być przerwane dreny i jest wyciek wody. Dyrektor ZUK mówił, że wykonawca był
sumienny. Gdy nie było problemu z wodą to było dobrze, bo stawek wodę odbierał.
Obecnie przy wysokim stanie wód gruntowych jest wyciek.
Przewodniczący Rady – zapoznał komisję z pismem SGiPW, dotyczącym działań Rządu i
Ministra Finansów w sprawie zniesienia deficytu sektora wniosków w najbliższych latach
przez samorządy. Mamy wzór oświadczenia i uważam, że takie oświadczenie powinniśmy
przyjąć do końca czerwca. – pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radny Zegar – swego czasu mówiliśmy o dzikim wysypisku między Włościejewkami a
Mchami, należy ten teren sprzedać a byłby porządek. Jeśli chodzi o ochronę środowiska,
to docierają do mnie głosy, że na cmentarzu w Mchach zostały wycięte drzewa bez zgody
Urzędu. Burmistrz mówił na ostatniej Sesji RM, że można budować przydomowe
oczyszczalnie, ja do końca nie jestem przekonany, ponieważ gdy np. w Chwałkowie 50%
wybuduje przydomowe oczyszczalnie, to wtedy gdy będzie budowana kanalizacja to się
nie podłączą i będzie problem, dlatego powinniśmy mieć plan czy program gdzie można
budować przydomowe oczyszczalnie. Tak samo w Mchach nie mogą być przydomowe
oczyszczalnie.
Radny Walkowiak – przy konstrukcji budżetu będziemy się zastanawiać nad
dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni, ponieważ obecnie nie mamy dopłat a
sąsiednie gminy mają.
Burmistrz musimy się nad tym tematem zastanowić.
Radny Jędrzejczak – w Mchach są trzy rowy zasypane jeszcze za czasów PGR, położono
rury, które nie są drożne, przez co mieszkańcy się topią.
Burmistrz poinformował, że zostało wysłane pismo do Książ-Rol. o udrożnienie tego
terenu oraz zostali zobligowani do podania terminu i sposobu udrożnienia.
Radny Błażej Jędrzejczak – w Chwałkowie Kośc. za posesją nr 10, robi się dzikie
wysypisko śmieci. Grunt na którym się znajduje dzikie wysypisko jest własnością Agencji
Nieruchomości Rolnej Gospodarstwa Mieszkaniowego Skarbu Państwa.
Radny Zegar – w Włościejewkach też jest takie wysypisko śmieci.
Radny Jędrzejczak – w Chwałkowie jeśli chodzi o oczyszczalnie to mogą być problemy z
kanalizacją deszczową. Rura od tej kanalizacji wychodzi na terenie gruntów Agencji, była
ona zasypana, zamulona. Jest to koło byłej hydroforni. Na dziś jest to załatwione ponieważ
wyczyściliśmy jako firma.
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Irena Witko

Kazimierz Zegar
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