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O. 0012.4.12.2013 

PROTOKÓŁ NR 12/2013 

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

odbytego w dniu 18 kwietnia  2013 roku w godz. 10,03 – 11,45 

 

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 

- Kierownik  Wojewódzkiego   Inspektoratu   Ochrony  Roślin  i Nasiennictwa  w  Śremie  

  Pan Wacław Klupczyński 

 

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 Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.. 

3.Analiza wykonania budżetu gminy  Książ Wlkp. za 2012 rok 

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.2. Informację dotyczącą działalności Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

przedstawił Pan Wacław Klupczyński Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Śremie. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Ponadto poinformował, że jeśli kukurydza jest zmodyfikowana genetycznie, wtedy na etykiecie 

jest napis MONO 810 i należy na to zwracać uwagę. 

Burmistrz – czy szkodnik niszczący kasztanowce jest groźny, czym można go zniszczyć. 

Pan Klupczyński – gdy tak będzie jak jest, to kasztanowce zostaną zniszczone. Najlepsze są 

opaski lepowe wokół drzewa, a najlepiej posmarować pień drzewa klejącą substancją, aby 

szkodnik nie przeszedł, ponieważ szkodnik ten chodzi na pieszo.  

Ponieważ więcej głosów w dyskusji nie było, Przewodniczący Komisji podziękował za złożoną 

informację. 

         Przewodniczący Komisji zarządził przerwę, która trwała od godz. 10,50 – 11,00. 

 

ad.3.   Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 rok 

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok komisja 

sprawozdanie zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Sprawozdanie stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

ad.4. Protokół nr 11/2013 z dnia 13 lutego  2013 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.5.Wolne głosy i informacje.   

Radna Elżbieta Stępa – swego czasu wnioskowałam o dwie tablice informacyjne czy będą 

zakupione. Przy drodze w Kiełczynku na odcinku od P. Chróst do P. Cebulskiej leży dużo 

śmieci, mogę je pozbierać, ale gdzie mam przywieźć je. W Kiełczynku za ogródkami 

działkowymi aż do P. Pijańskiej rosną samosiejki, które należy poobcinać.   

Radny Błażej Jędrzejczak – dla Chwałkowa też miały być zakupione. 

Burmistrz – worki z  śmieciami można przywieźć do naszego kontenera. Poinformował też, że 

Pani Zakrzewska-Wojtkowiak zrezygnowała z pracy w ODR, dlatego  w biurze w Książu 

Wlkp. są tylko dyżury w środy i czwartki od godz. 9,00 – 13,00. 

Radna Agnieszka Weber-Hałaburda – w Radoszkowie Drugim są ścięte znaki drogowe, tablice 

leżą a rury są połamane 

 Radna Elżbieta Stępa – w Kiełczynku przy przystanku PKS był znak „uwaga zwierzęta”, jest 

wyrwany i leży na polu. 

Radny Błażej Jędrzejczak – czy aleja w Chwałkowie Kościelnym jest w dzierżawie. 

Burmistrz – aleja jest w dzierżawie, dzierżawca jest wezwany do Urzędu i będzie miał 

wyjaśnione co ma zrobić. 
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Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

Irena  Witko                                                                               Kazimierz  Zegar 


