O. 0063-4/1/2010
PROTOKÓŁ NR 1/2010
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 21 grudnia 2010 roku.
W Komisji uczestniczyło 6 radnych - lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak
- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak
ad.1.

Posiedzenie

do

czasu

wyboru

Przewodniczącego

Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak otwierając

Komisji
posiedzenie

prowadził
powitał

członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali są obecni wszyscy członkowie komisji, zatem komisja jest władna do
podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie przedstawił porządek posiedzenie, do
którego nie wniesiono uwag.
Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji
3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2011 rok
4.Opracowanie planu pracy Komisji na 2011 rok
5.Wolne głosy i wnioski
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
ad.2. Przewodniczący Rady poprosił członków Komisji o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji.
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Radna Elżbieta Radajewska na Przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Radego
Błażeja Jędrzejczaka, który nie wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Błażej Jędrzejczak zgłosił kandydaturę Kazimierza Zegara, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
W głosowaniu jawnym przy 5 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” na
Przewodniczącego Komisji wybrano Radnego Kazimierza Zegara.
Radny Kazimierz Zegar podziękował za wybór i przejął dalsze prowadzenie posiedzenia
komisji. Następnie zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Z-cę Przewodniczącego
Komisji.
Radna Radajewska na Z-cę Przewodniczącego Komisji zgłosił kandydaturę Radego
Błażeja Jędrzejczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym na Zastępcę Przewodniczącego Komisji jednogłośnie wybrano
Radnego Błażeja Jędrzejczaka.
ad.3. Ponieważ projekt budżetu gminy na 2011 rok omawiany był już na wspólnym
posiedzeniu komisji dlatego przystąpiono do dyskusji.
Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik
Gminy i Burmistrz. Poinformował, też, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
budżecie jest pozytywna oraz że Komisja Rewizyjna wnioskowała o zdjęcie z działu 900
(zieleni) 26.400 złotych, które były przeznaczone na wakat pracownika i proponuje aby
13.000 zł. przeznaczyć na sport a pozostałe środki na umowy zlecenia.
Radny Zegar – czy skończone jest już badanie gleb.
Pani Matuszczak - chętni mieli badania zrobione.
Radny Zegar – nasza gmina będzie w 2011 roku organizować dożynki powiatowe, czy są
zabezpieczone środki. Ile mamy rezerwy budżetowej.
Burmistrz – środki są zabezpieczone w Centrum Kultury.
Pani Matuszczak – rezerwy ogólnej mamy 212 tys. zł i celowej 5 tys. zł.
Radny Jędrzejczak – aby budżet spiąć brakuje nam 5 mln. zł. czyli musimy wziąć
pożyczkę i kredyt, a jak wygląda na dzień dzisiejszy zadłużenie.
Pani Matuszczak – w tym roku deficyt wynosi ponad 6,2 mln. zł. i w tym roku dług
zmniejszy się o 1 mln. 100 tys. zł.
Radny Walkowiak – zadłużamy gminę w sposób kontrolowany, aby skorzystać ze
środków zewnętrznych.
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W wyniku dyskusji Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu
Wlkp. po przeanalizowaniu projektu budżetu gminy - zaopiniowała projekt budżetu gminy
na 2011 rok pozytywnie jednogłośnie.
Projekt budżetu gminy na 2011 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do
protokołu.
ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2011 rok, który przedstawia się następująco:
I kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
2. Działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2010 rok.
3. Działalność Koła Łowieckiego w Książu Wlkp.
4. Działalność Koła Łowieckiego w Jaraczewie.
II kwartał
1.Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
2.Działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
III kwartał
1.Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2.Omówienie spraw dotyczących inwestycji Kanału Obrzańskiego z udziałem dyrektora
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu
IV kwartał
1. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2012 rok

ad.5. Wolne głosy i wnioski.
Radna Weber-Hałaburda – w Radoszkowie droga jest źle odgarnięta, jadąc do Książa
muszę jechać przez Chromiec lub Mchy.
Radny Jędrzejczak – kto odgarnia drogi w Chwałkowie.
Burmistrz – w Chwałkowie odgarnia Pan Klimczuk.
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Burmistrz poinformował też, że dnia 12 stycznia 2010 r. wpłynęło pismo z
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Oddział Rejonowy
w Ostrowie Wielkopolskim o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych inwestycji
„Odbudowa Kościańskiego Kanału Obry gm. Jaraczewo, gm. Książ Wlkp.”.
Inwestycja obejmuje odbudowę kanału na długości 9,084 km, przebiegającego przez
obręby: Włościejewice, Mchy, Kołacin, Chwałkowo Kościelne, Niedźwiady, Gola oraz
Jaraczewo. Realizacja przedsięwzięcia została przewidziana na okres od 18.01.2010 r.
do 30.06.2011 r. Zaplanowano odbudowę kanału na terenie Chwałkowa Kościelnego do
działki nr 517 włącznie, która graniczy z drogą gminną nr 603 022 P prowadzącą do
Jaraczewa.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji

podziękował

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.

Protokołowała :
Irena Witko

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Zegar
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