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O. 0012.4.13.2013 

PROTOKÓŁ NR 13/2013 

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

odbytego w dniu 09 października  2013 roku w godz. 10,05 – 12,00.  

 

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

protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Pan Grzegorz Taczak 

- Łowczy Koła Łowieckiego w Książu Wlkp.  Pan Ryszard Jarmuszkiewicz.   

- przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny;  

 

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 Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa              

w Śremie.  

3. Działalność Koła Łowieckiego w Książ Wlkp. 

4. Działalność Koła Łowieckiego w Jaraczewie. 

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 Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa w Śremie przedstawił Pan Grzegorz Taczak Kierownik Biura 

Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 

W dyskusji Radny Kazimierz Zegar  zwrócił się z zapytaniem czy będą renty strukturalne. 

Pan Taczak – w nowy projekt na lata 2014-2020 nie przewiduje rent strukturalnych. 

Radny Zegar – jeśli jest zmiana użytkowania, to czy płatności ONW obowiązuje 5-letni okres. 

Pan Taczak – 5-letni okres obejmuje nowych rolników, zaś „starych” rolników tylko jeden rok. 

Radny Zegar – jeśli chodzi o pasy zieleni, czy będą musiały być zrobione na gruncie ornym. 

Pan Taczak -  gdy rolnik nie będzie miał łąki, to będzie miał łąki to będzie musiał założyć pas 

zieleni. 

Radna Stępa – czy właściciel łąki, która jest podtopiona przez bobry może wystąpić o dopłaty. 

Pan Taczak – gdy łąka jest okresowo podtopiona, to dopłata może być, a gdy przez cały rok 

jest zalana to dopłata się nie należy, ale każdą taką sprawę rozpatrujemy indywidualnie.   

Radna Skiera – WZIR miał wystąpić do ARiMR o usprawiedliwienie rolników, którzy mają 

zalane łąki. 

Pan Taczak – w sprawie zalanych łąk wystarczy że jest oświadczenie dwóch osób, które nie są 

spokrewnione z zainteresowanym. 

Radna Weber-Hałaburda – jak przedstawia się sprawa wyłudzeń przez firmę, która świadczyła 

usługi doradcze. 

Pan Taczak – my przyjmujemy wnioski firm doradczych, ponieważ firma ma zawartą umowę z 

rolnikiem i pełnomocnik reprezentuje rolnika i wszystko załatwia. Problem w tym, że rolnik 

nie dokonał wpłaty 20% a firma doradcza. Sprawa ta jest rozwojowa, na dziś mamy 50 spraw, 

gdzie nie było 20% wpłaty. Usługi były wykonane, były podpisane przez rolnika. Nowe 

rozporządzenie mówi, że nie może być wpłaty gotówkowej a musi być przelew. 

Radny Zegar – czy co roku rolnik musi składać wnioski. 

Pan Taczak -  jest projekt, aby małym rolnikom do 10 ha płacić ryczałtowo i wtedy nie będą 

musieli co roku składać wniosku, gdy nie była żadnych zmian.  

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. 
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ad.3.Informację dotyczącą działalności Koła Łowieckiego w Książu Wlkp. przedstawił Pan 

Ryszard  Jarmuszkiewicz Łowczy Koła Łowieckiego w Książu Wlkp. informując, że Koło 

gospodaruje   na dwóch obwodach łowieckich tj. 323 i 326 o powierzchni 11 537 ha, gdzie lasy 

stanowią 28%. 

Koło posiada na obwodzie 323 41 ambon a na 326 – 49 ambon oraz zajmuje się dokarmianiem 

zwierzyny m.in. przez poletka zgryzowe. W łowiectwie rok liczy się od marca do kwietnia 

roku następnego. Poinformował też, że w obu obwodach ustrzelono 52 jelenie, 3 daniele, 67 

saren, 95 dzików, 101 lisów. 

Zasilono łowisko kuropatwami, których zakupiono 100 sztuk, zakup był przy wsparciu 

finansowym Starostwa w Śremie. Chcemy też zasilić łowiska zającami. 

Szkody łowieckie - za ubiegły rok wypłacono ponad 16 000 zł. odszkodowań.  

Na ten rok mamy do odstrzelenia 140 lisów. 

Członkowie Komisji nie mieli uwag i zapytań do złożonej informacji wobec czego 

Przewodniczący Komisji podziękował za złożoną informację.    

 

ad.4. Nie zapoznano się z działalnością Koła Łowieckiego w Jaraczewie, ponieważ Pan 

Maluśki Ryszard  Łowczy Koła Łowieckiego w Jaraczewie  nie mógł przybyć na posiedzenie 

komisji. 

 

ad.5. Protokół nr 12/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku został przyjęty bez uwag – 

jednogłośnie. 

 

ad.6.Wolne głosy i informacje.   

Radna Weber-Hałaburda zwróciła się z zapytaniem czy został rozstrzygnięty przetarg na         

ul. Polną. 

Burmistrz poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty i wygrał Zakład Drogowo-

Transportowy Sławomir Begier z Nekli.   

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim 

za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                     Przewodniczący Komisji 

/-  Irena  Witko                                                                   /-/    Kazimierz  Zegar 


