O.0012.4.2.2011
PROTOKÓŁ NR 2/2011
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 10 marca 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
- Jarmuszkiewicz Ryszard - Łowczy Koła Łowieckiego w Książu Wlkp.
- Maluśki Ryszard

- Łowczy Koła Łowieckiego w Jaraczewie

- Genderka Krzysztof

- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.

- Zakrzewska-Wojtkowiak Anna – Starszy Doradca Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu Zespół Doradców Śrem.
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 posiedzenie, do
którego nie wniesiono uwag.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2010 rok.
3. Działalność Koła Łowieckiego w Książu Wlkp.
4. Działalność Koła Łowieckiego w Jaraczewie.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6.Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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ad.2. Informację dotyczącą działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Zespołu na terenie gminy Książ Wlkp. za 2010 rok przedstawiła Pani Anna ZakrzewskaWojtkowiak – Starszy Doradca. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji Radna Skiera zwróciła się z zapytaniem czy renta strukturalna jest na osobę
czy gospodarstwo.
Pani Zakrzewska-Wojtkowiak – renta strukturalna jest na osobę i gospodarstwo.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożoną informację.
ad.3. Informację dotyczącą działalności Koła Łowieckiego w Książu Wlkp. przedstawił
Pan Ryszard Jarmuszkiewicz Łowczy Koła Łowieckiego w Książu Wlkp. informując, że
Koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich tj. 323 i 326 o powierzchni 10 660 ha,
gdzie lasy stanowią 39%. Koło zrzesza 36 członków i 3 stażystów. Koło obchodzić będzie
65 lecie. Koło posiada 30 ambon na każdym obwodzie, oraz zajmuje się dokarmianiem
zwierzyny, skarmiono w sezonie od 1 kwietnia do 31 marca : 40 ton buraka cukrowego,
10 ton snopówki i 15 ton paszy treściwej.
Szkody łowieckie - za ubiegły rok wypłacono 25243 zł. odszkodowań. Straty w uprawach
były większe ponieważ nie owocował dąb.
Radny Walkowiak zwrócił się z zapytaniem czy ilość odstrzelonych zwierząt jest
porównywalna. Jak wygląda problem z bobrami.
Pan Jarmuszkiewicz – jeleni było odstrzelonych 35 a teraz jest 50 szt. Dzików jest o
połowę mniej nuż w ubiegłym roku o tej porze. Mniej jest też saren i lisów. Bobrów jest
coraz więcej w tej chwili tną nawet sosnę, jak nie będzie odstrzału to będą się
rozprzestrzeniać.
Radna Stępa ostatnio dużo zniszczeń w uprawach jest przez dzikie gęsi.
Pan Jarmuszkiewicz – od dzikich gęsi nie ma odszkodowań, należy samemu odstraszać.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożoną informację.
ad.4. Informację dotyczącą działalności Koła Łowieckiego w Jaraczewie, które swym
zasięgiem obejmuje część gminy Książ Wlkp. przedstawił Pan Ryszard Maluśki Łowczy
Koła Łowieckiego w Jaraczewie informując, że obwód łowiecki liczy 5560 ha z czego lasy
stanowią 1298 ha.
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Skarmiono - 12 ton kukurydzy, 1.5 tony zboża, 3 tony słomy, 7 ton buraka cukrowego.
Koszt karmy wynosi 10-15 tys. zł. rocznie. Kupowane są też preparaty chemiczne do
odstraszania dzików i jeleni z których mogą korzystać rolnicy. W ubiegłym roku było 25
szkód na kwotę 11 tys. zł. Koło jest organizatorem konkursu wiedzy o łowiectwie w tym
roku odbędzie się konkurs w Pleszewie, biorą w nim udział uczniowie szkół.
Radny Walkowiak – jak układa się współpraca między kołem a rolnikami z terenu naszej
gminy.
Pan Maluśki – działamy na terenie wsi Chwałkowo, Kołacin, Mchy. Odnośnie współpracy
to nie ma wielkiego problemu, w Chwałkowie dziki wyszły na pola kukurydzy.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za
złożoną informację.
ad.5. Protokół nr 1/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.6.Wolne głosy i informacje.
Radny Walkowiak – należy rozpropagować wśród rolników o dacie wyborów do Izb
Rolniczych.
Burmistrz poinformował, że 4 marca br. Zostały wyłożone do wglądu dwa plany
zagospodarowania przestrzennego. Odbył się przetarg na modernizację rynku, ale nie ma
jeszcze rozstrzygnięcia, dziś będzie podpisana umowa na wykonanie termodociepleń.
W związku z modernizacją rynku przystanek PKS będzie przy CPN, a targ będzie
przeniesiony tymczasowo na parking przy ul. Ogrodowej. Burmistrz Śremu zwrócił się z
zapytaniem czy chcemy korzystać z ich Policji Manicypalnej, może od czasu do czasu była
by taka potrzeba.
Pan Genderka – na ul. Jana Pawła II należy zrobić w poprzek pasy dla postoju
samochodów.
Burmistrz – w poprzek nie można zrobić, ponieważ nie zgadza się na to województwo.
Pan Genderka – czy będą dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków.
Burmistrz – na razie nie ma żadnych dopłat do przydomowych oczyszczalni.
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.
Protokołowała :
Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Zegar
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