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O. 0012.4.10.2012 

PROTOKÓŁ NR 10/2012 

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

odbytego w dniu 10 grudnia 2012 roku w godz. 10,10 -12,30. 

 

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

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Przewodniczący Rady Pan Paweł Walkowiak 

 

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.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2012 rok. 

3.Opracowanie planu pracy komisji na rok 2012 

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.3.Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok. 

Ponieważ projekt budżetu gminy na 2013 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 Pan Teofil Marciniak.  
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Radna Weber-Hałaburda zwróciła się z zapytaniem jaka kwota jest przeznaczona na Dni 

Książa. 

Burmistrz –na obchody Dni Książa jest 60000 złotych, ponieważ 40000 złotych zabrano           

i przeznaczono na remont szkoły w Chrząstowie tj. na wymianę okien i elewację. Co będzie na 

Dni Książa, to jeszcze nie wiadomo, najprawdopodobniej nie będzie gwiazdy, tylko kabaret,      

i odbędzie się to w niedzielę. Poinformował, też, że Radna Jankowiak wnioskowała aby 

dołożyć środków na przedszkole w Chrząstowie, ale w Chrząstowie powstanie gimnazjum, na 

które subwencja będzie 100%. Jestem przeciwny dokładaniu ponieważ naszym placówkom 

zdjęliśmy nie po to środki, aby oddawać placówkom niepublicznym. Kwotowo dotacja miałaby 

wynosić 52000 złotych. 

Pani Matuszczak – gimnazjum powstanie, ale koszty utrzymania ucznia w gimnazjum             

w Książu Wlkp. się zwiększą, ponieważ oddziałów nie będzie mniej a będzie mniej uczniów. 

Radny Zegar – jeżeli dajemy już środki na inwestycje, to nie na inną działalność, ponadto w 

przedszkolu niepublicznym jest płynność finansowa. Ponadto ponowił wniosek, aby 

oświetlenie uliczne zakładać tam gdzie jeszcze nie ma. 

Burmistrz – w Zaworach będzie oświetlenie robione, a chyba tak dużo punktów świetlnych nie 

dokładamy. 

Radna Skiera – przy drodze od Kołacina do Mchów jest 10 lamp, które oświetlają pole. 

W wyniku dyskusji Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

po przeanalizowaniu projektu budżetu gminy -  zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2013 

rok pozytywnie jednogłośnie. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2013 r. oraz 

opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodniczący zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,30 – 11,40. 

 

ad.4. Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok, który przedstawia się następująco: 

I kwartał 

1. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ Wlkp. 

z uwzględnieniem informacji dotyczącej Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN)  

2. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych. 

3. Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.  
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II kwartał 

1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

2. Działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

 

III kwartał 

1.Działalność Powiatowego Biura  Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa              

w Śremie. 

2. Działalność Koła Łowieckiego w Książu Wlkp. 

3. Działalność Koła Łowieckiego w Jaraczewie.  

 

IV kwartał  

1.Działalność Powiatowego  Lekarza Weterynarii. 

2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok. 

3. Opracowanie planu pracy komisji na 2014 rok 

 

ad.5. Protokół nr 9/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.   

Radny Jędrzejczak – na Kanale Białym są bobry, ponieważ są zbudowane na łąkach w 

Kołacinie dwie tamy. 

Radny Walkowiak – pismo w tej sprawie powinno iść do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska z wiadomością do Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 

Wodnych. 

Zwrócił się też do Burmistrza, aby zrobił wyliczenie co się składa na kwotę 11 złotych za 

odbiór odpadów selektywnych. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

Irena  Witko                                                                               Kazimierz  Zegar 


