O. 0012.4.9.2012
PROTOKÓŁ NR 9/2012
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 15 listopada 2012 roku w godz. 10,00 – 13,10
W Komisji uczestniczyło 5 radnych – lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Nieobecni:
Radna Elżbieta Radajewska - usprawiedliwiona
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Burmistrz Pan Teofil Marciniak
- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak
- Pani Anna Ratajczak Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Śremie.
- Pani Joanna Sipińska-Dziardziel z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu
- Pan Józef Czupała Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Śremie

- Pan Marek Grobelny przedstawiciel WIR.
- Pani Izabela Kozelan-Marcinkowska Podinspektor Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.
ad. 1 Przewodniczący Komisji Radny Kazimierz Zegar otwierając posiedzenie powitał
członków Komisji i zaproszonych gości.
Stwierdził, że na sali jest obecnych 5 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 Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego .
3.Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
4.Omówienie spraw dotyczących szkód wyrządzanych przez bobry z udziałem przedstawiciela
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.
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. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, przedstawiła Pani Anna
Ratajczak

Kierownik Placówki Terenowej KRUS. Informacja stanowi załącznik do

niniejszego protokołu.
Pan Marek Grobelny – dwa lata temu chcieliśmy przez Izby Rolnicze zorganizować szkolenie
o bezpieczeństwie w rolnictwie i udzielaniu pierwszej pomocy. W lutym od pracownika KRUS
do którego się zgłosiliśmy była odpowiedź że nie, może być dopiero listopad grudzień. Jeżeli
dofinansujecie ratowników medycznych to wskazane byłoby szkolenie.
Pani Anna Ratajczak – szkolenie należy zgłosić do 10 grudnia roku poprzedniego, najpóźniej
do końca roku, ponieważ musimy mieć ujęte w harmonogramie gminnym.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za złożoną
informację.
ad.3. Działalność Powiatowego

Lekarza Weterynarii przedstawił Pan Józef Czupała

Powiatowy Lekarz Weterynarii.
1) zadania Powiatowego Inspektoratu:
- ochrona zdrowia zwierząt,
- wzajemna zgodność i rejestracja zwierząt,
- nadzór nad środkami żywienia ludzi,
- nadzór nad środkami żywienia zwierząt,
- usuwanie różnego rodzaju odpadów.
2) ochrona zdrowia zwierząt:
- nadzór nad 40 podmiotami zajmującymi się transportem zwierząt,
- nadzór nad jedną fermą zwierząt futerkowych,
- nadzór nad fermami drobiu ( 14 podmiotów),
- nadzór – jaja konsumpcyjne (6 podmiotów),
- nadzór nad jedną hodowlą zwierząt gospodarskich.
3) monitoring chorób zakaźnych:
jeśli chodzi o gruźlicę to wszystkie gospodarstwa są przebadane raz na 5 lat, są też badania na
brucelozę, białaczkę i chorobę Aujeszkiego. W ubiegłym roku na terenie Gminy Książ Wlkp.
zbadano 2500 szt bydła na gruźlicę, 1000 szt. na białaczkę, 1000 szt. na brucelozę i 5000 szt.
trzody chlewnej na chorobę Aujeszkiego. Nie stwierdzono choroby Aujeszkiego, brucelozy,
białaczki. Chcemy aby w przyszłym roku całe województwo było wolne od choroby
Aujeszkiego. Od pięciu lat nie było też przypadku wystąpienia wścieklizny w powiecie
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śremskim, ale w dalszym ciągu obowiązują szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Schronisko
w Gaju jest dla psów, gminy mają podpisane umowy z tym schroniskiem, ale podejmując
uchwałę gminy zrzucają niektóre sprawy na schronisko, dotyczy to zwierząt chorych leżących
przy drodze. Od przyszłego roku będzie zmiana przepisów dobrostanu zwierząt. Jest
prowadzony monitoring pozostałości w środkach żywienia ludzi i paszach. Pobieramy próby
paszy bezpośrednio z koryta zwierząt. Ma też być reorganizacja pracy Powiatowego Lekarza
Weterynarii, stworzona ma być inspekcja, aby była bardziej mobilna.
Radna Stępa - czy młode bydło można zabić we własnym zakresie.
Pan Czupała – bydło do 6 m-cy można zabić w swoim gospodarstwie, ale należy zgłosić to
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, gdyż chodzi o utylizacje. Jeśli chodzi o starsze bydło to
ubojni w powiecie śremskim nie ma, nie ma też uboju wypadkowego.
Radny Jędrzejczak – jeśli chodzi o ubój z konieczności, to mam krowy po porażeniu
poporodowym, czy nie lepiej na drugi dzień odwieź je do ubojni. Jak przedstawia się procedura
utylizacji

dzikich zwierząt leżących przy drodze. Zwrócił się też o przybliżenie sprawy

wąglika.
Pan Czupała – na właścicielu terenu ciąży obowiązek usunięcia padłych zwierząt. Większy
problem jest ze zwierzętami potrąconymi, które żyją. Wąglik jest to bakteria, która ma długie
przetrwalniki, w ziemi może przetrwać kilka lat. Jeśli woda ją wypłucze, to się uaktywnia.
Oznaką choroby jest że zmienia się krzepliwość krwi, zwierzę wykrwawia się wewnętrznie.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za złożoną
informację.
Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,25 – 11,35.
ad.4. Sprawy dotyczące szkód wyrządzanych przez bobry omówiła Pani Joanna SipińskaDziardziel z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Informacja stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radny Zegar – mamy problemy z bobrami nie tylko na rz. Warcie ale na wszystkich ciekach,
duże zniszczenia są też w lasach, jako gmina sami sobie z tym problemem nie poradzimy.
Największe problemy są z tamami.
Radny Walkowiak – nas nie interesują odszkodowania, chcieliśmy się spotkać, ponieważ
problem narasta. Każdy ciek zajęty jest przez bobry. Bóbr przeszkadza wszystkim, w wałach
przeciwpowodziowych są dziury a grozi to tym, że przy większej wodzie wał może być
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przerwany. Jeśli nie będzie bodźca do Kół Łowieckich, to nie będzie dobrze. Należy zacząć
działać w tej sprawie bo naprawdę jest duża dewastacja. To co dzieje się na Kanale Obry
i Białym to jest tak jak byśmy pieniądze wyrzucili w błoto. Spółka Wodna w tym roku robi
renowację rowu a za 2-3 miesiące bobry to niszczą.
Pani Sipińska-Dziardzie - składaliśmy wniosek, aby bobry zaliczyć do zwierzyny łownej,
będziemy zbierać od gmin informacje na temat bobrów, gdzie się znajdują. Przygotowywana
jest strategia bobra i wyszło, że w Polsce nie ma problemu. Nas będą interesować stanowiska
bobrów.
Radna Weber- Hałaburda – przy Warcie było 7 żeremi, Pani przyjechała i doliczyła się 6, przez
co było dochodzenie kto rozebrał 1 żeremie.
Burmistrz - problem z bobrami jest, chociaż może jest mało zgłoszeń, jakiej oczekujecie
Państwo współpracy od gmin, co powinniśmy w tym zakresie zrobić.
Pani Sipińska-Dziardziel – jeżeli nie mamy informacji, to nie wiemy, że jest problem. Ja i mój
kierownik widzimy problem, ale w Rządzie nie widzą tego. Argumentem jest wypłata
odszkodowań, należy zgłosić do Burmistrza a Burmistrz przekaże nam, gdzie i jaki jest
problem z bobrami. Wnioski o rozbiórki tam też dużo dają ponieważ wtedy uzasadniony jest
odstrzał. My nie wiemy jaka jest skala problemu z bobrami na Waszej gminie. Wnioski
o odszkodowania są do pobrania na naszej stronie internetowej. Zezwolenia na odstrzał bobrów
na teren gminy lub powiatu będą wydawane na okres 5 lat.
Radny Walkowiak – Koło Łowieckie nie chce odstrzelać, ponieważ nie ma z tego powodu
korzyści. Zamiast odszkodowań należy płacić za odstrzał, ale najpierw powinna być zdjęta
ochrona.
Radna Skiera – rolnikowi nie chodzi o odszkodowanie tylko o plony.
Radny Jędrzejczak – na kanale Białym nie było problemu z zalewaniem łąk, ale będąc na
łąkach zauważyłem, że pojawiły się bobry.
Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za złożoną
informację.
ad.5. Protokół nr 8/2012 z dnia 23 października 2012 roku został przyjęty bez uwag –
jednogłośnie.
ad.6.Wolne głosy i informacje.
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Pan Grobelny poinformował, że WIR opiniowały ostatnio cenę żyta do celów obliczania
podatku rolnego z Gminy Śrem, propozycja była 42 zł/q – opinię wydaliśmy pozytywną.
Z Gminy Dolsk wpłynęła propozycja 54 zł./q i daliśmy opinię negatywną i zasugerowaliśmy
52 zł/q. Mieliśmy informację z Agencji o sprzedaży gruntów na terenie gminy, wczoraj była
informacja o sprzedaży gruntów w Radoszkowie Drugim.
Radna Skiera poinformowała, że w Kołacinie odbędzie się szkolenie zorganizowane przez
ODR i KRUS.
Burmistrz – miałem spotkanie z Panem Krukiem z ODR, jest rozporządzenie Wojewody – 13
wiosek będzie włączonych w ochronę wód gruntowych, dotyczy to miejscowości leżących przy
kanałach.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
za udział i zakończył posiedzenie.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

/-/Irena Witko

/-/ Kazimierz Zegar
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