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O. 0012.4.11.2013 

PROTOKÓŁ NR 11/2013 

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

odbytego w dniu 13 lutego 2013 roku w godz. 10,00 – 12,50. 

 

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 Inspektoratu Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Pan 

Henryk Talaska. 

- Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych Pan Wiesław Klak 

- Kierownik  Zespołu Doradczego WODR  w Śremie Pan Zdzisław Kruk   

- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny;  

- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Krzysztof Genderka.  

 

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 Rejonowego Związku Spółek Wodnych. 

3. Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

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

z uwzględnieniem informacji dotyczącej Obszarów Szczególnie Narażonych (OSN)  

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 Rejonowego Związku Spółek Wodnych przedstawił 

Pan Wiesław Klak.  Informacja stanowi załącznik  do protokołu 

Pan Marek Grobelny – zwiększyła się ściągalność składek członkowskich, z czego należy się 

cieszyć. Do tej pory rolnicy nie płacili, ponieważ  nie była robiona konserwacja.  

Radna Skiera – w jakich rejonach odbywały się prace i gdzie będą wykonywane. 

Pan Klak – prace będą wykonywane w Brzóstowni, Chrząstowie, Kiełczynku, Konarskim, 

Konarzycach, Łężku, Sroczewie, Zaborowie, Gogolewie. Założenia były 3-letnie, obecnie 

jesteśmy w 1/3 etapu realizacji. 

Radna Skiera – a co będzie w Kołacinie, jeżeli nie należymy do spółki. 

Pan Grobelny – w Kołacinie było zebranie i rolnicy nie chcą przystąpić do spółki, dlatego nie 

możemy wchodzić z robotami.  

Pan Klak - jeżeli jest problem cieku w Kołacinie to proszę o telefon i wtedy ocenimy jaki jest 

koszt i czy będzie możliwość zrobienia. Zgodnie z ustaleniami prace wykonywane są we 

wsiach, które przystąpiły do spółki. 

Pan Grobelny – jeżeli rolnicy nie płacą składki, to byłoby niesprawiedliwe robić im prezent. 

Burmistrz – wniosek o datację składa spółka, jest ustalony harmonogram i od tego nie ma 

odstępstwa, ponieważ spółka musi się z otrzymanej dotacji rozliczyć. 

Radna Skiera – najgorzej jest u ujścia kanału Książ, ponieważ rów jest zarośnięty, wygląda 

jakby go nie było. 

Radny Jędrzejczak – robione było tylko w Kołacinie przy „olszynkach” a dalej już nie. 

Pan Genderka – od Kołacina w stronę Książa jest kurzawka przez co kanał jest zamulany. 

Pan Talaska – w 1966 roku w Mchach były odnowione wszystkie kanały, ale do tej pory nikt 

nic nie robił i dlatego teraz Mchy są podtapiane. 

Pan Genderka – w Mchach  Powiatowy Zarząd Dróg powinien wyczyścić rów przy drodze. 

Radny Zegar – rolnicy którzy nie należą do spółki wodnej, muszą sami czyścić rowy. 

Przewodniczący Rady Paweł Walkowiak – jesteśmy po roku dofinansowania z Urzędu spółek, 

osiągnęliśmy to, że dość duży plan robót został wykonany, zwiększyła się też ściągalność 

składki, przez co będzie też dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Należy czynić 

starania, aby do spółki przystąpiły wsie, które nie należą. Dotychczasowe prace są wykonane 

dobrze i wystarczą na kilka lat.                              

Burmistrz – czy w 2012 roku udało się pozyskać nowych członków, 

Pan Klak – z gminy Książ Wlkp. do spółki weszła wieś Gogolewo. 
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Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Panu 

Klakowi za złożoną informację. Komisja złożoną informację przyjęła. 

     

 ad.3. Informację dotyczącą działalności Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń        

Wodnych przedstawił Pan Henryk Talaska Kierownik Inspektoratu WZMiUW.        

Radny Zegar – na kanale Białym jest problem z bobrami, co stoi na przeszkodzie, aby był 

robiony kanał Konarskie – Łężek. 

Pan Talaska – podtopienia łąk w Konarskim były co roku, na kanale tym były wykonane prace 

konserwatorskie czyli wykoszenie. Dużo wody w kanale jest dlatego, że cofa się woda z Warty, 

mogą też być tamy zrobione przez bobry, ale przy tym stanie wody nie widać. Jak będzie 

możliwość wjechania koparką to będziemy robić. 

Pan Grobelny – tam bobrowych nie było, nie jest to też „cofka” z rzeki Warty, są odcinki które 

nie były w ogóle wykoszone. Wykoszenie nie powoduje drożności ścieku, ponadto wykonane 

prace chyba ktoś odbiera. Kanał powinien być czyszczony od ujścia. Do wykonania robót, 

które były w miesiącu grudniu na kanale Konarskie – Łężek mam wiele zastrzeżeń. 

Pan Talaska – gdy będziemy robić objazd to poprosimy aby, Pan też uczestniczył. Jeśli chodzi 

o Kanał Biały I i II, to WZMiUW otrzymał informację, że są robione podziały działek              

oraz że jest zlecony przetarg na oszacowanie. Rzeczoznawca powinien dotrzeć w sierpniu i po 

uzgodnieniach WZMiUW przystąpi do wykupu. 

Radny Walkowiak – mieliśmy na komisji spotkanie z Panią z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, która mówiła, że na naszej gminie nie ma problemu bobrów. Obecnie jesteśmy na 

etapie spisywania, gdzie znajdują się bobry. Jeżeli na swoich kanałach widzicie szkody to też 

powinniście zgłaszać. 

Radna Skiera – kanał Biały był dobrze zrobiony, ale dziś łąki są zalane, ponieważ bobry 

porobiły tamy. 

Pan Talaska – jutro pojadą pracownicy i zobaczą jak ten kanał wygląda. 

Radny Jędrzejczak – na kanale Książ konserwacja polegała też na wykoszeniu do tafli wody. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Panu 

Talasce za złożoną informację. Komisja złożoną informację przyjęła. 

 

Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 11,25 – 11,35. 

ad.4. Informację dotyczącą działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na 

terenie gminy  Książ Wlkp.  z uwzględnieniem informacji dotyczącej Obszarów Szczególnie 
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Narażonych (OSN) przedstawił Pan Zdzisław Kruk  Kierownik  Zespołu Doradczego WODR  

w Śremie.  Informacja stanowi załącznik do protokołu.       

Pan   Marek Grobelny – zwrócił się aby na stronie internetowej była umieszczona informacja o 

nawożeniu. 

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Panu 

Krukowi za złożoną informację. Komisja złożoną informację przyjęła. 

 

ad.5. Protokół nr 10/2012 z dnia 10 grudnia 2012 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.    

Pan Krzysztof Genderka -  droga Mchy – Włościejewki przesuwa się coraz bardzie w pole. 

Radny Błażej Jędrzejczak – na alei jabłkowej Chwałkowo Kośc. – Chromiec powinny być 

wycięte drzewa. 

Pan Marek Grobelny – poinformował, że Agencja Nieruchomości Rolnej, gdy organizuje 

przetarg to informuje WIR.  W gminie Brodnica będzie przetarg, opiniowaliśmy aby areał 

podzielić na mniejsze działki, by więcej rolników mogło kupić. Zaś przetarg na sprzedaż 

gruntów w Konarskim został odwołany. 

Pan Krzysztof Genderka – zmieniły się przepisy, teraz przedstawiciel Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej będzie mógł zablokować przetarg, gdy będą niejasności. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

/-/Irena  Witko                                                                     /-/    Kazimierz  Zegar 


