O. 0012.4.14.2013
PROTOKÓŁ NR 14/2013
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 12 grudnia 2013 roku w godz. 10,00 – 12.15.
W Komisji uczestniczyło 6 radnych – lista obecności, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:
- Powiatowy Lekarz Weterynarii reprezentowany przez Panią Alicję Ochendalską,
- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny;
- Kierownik Powiatowego Biura ODR Zdzisław Kruk
- Pracownik ODR

Monika Dryjer

- Zastępca Burmistrza Bogumiła Walczak
- Skarbnik Gminy Barbara Matuszczak
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 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. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2014.
4. Opracowanie planu komisji na 2014 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
6. Wolne głosy i informacje.
Porządek posiedzenia i zaproszenie na posiedzenie komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

Kierownik Powiatowego Biura ODR w Śremie Pan Zdzisław Kruk podziękował członkom
komisji rolnictwa za możliwość udziału w dzisiejszym posiedzeniu poza planowanym
programem posiedzenie. Przedstawił nowego doradcę rolniczego, która pracuje na terenie
gminy Książ Wlkp. Panią

Monikę Dryjer,

absolwentkę Uniwersytetu Przyrodniczego

w Poznaniu. Głównym zadaniem doradcy rolniczego jest współpraca z rolnikami, szkolenia
rolnicze oraz

organizacja

pokazów.

Na przyszły rok Pani Monika Dryjer planuje

przeprowadzić szkolenia rolnicze z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, bezpieczeństwa w
rolnictwie, wpływu technologii na rolnictwo, programy środowiskowe, integrowana ochrona
roślin, opłacalność produkcji mleka, podatki w rolnictwie i prowadzenie ksiąg.
Planujemy zorganizować

trzy pokazy z zakresu uprawy roślin, źródeł energii, zbioru

kukurydzy oraz dwa szkolenia – kursy z zakresu ochrony roślin.
ad.2 Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii informację przedstawiła

Pani

Alicja Ochendalska
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 ,
- nadzór – jaja konsumpcyjne ,
- nadzór nad jedną hodowlą zwierząt gospodarskich.
3) monitoring chorób zakaźnych:
W roku 2013 Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Śremie zaplanowała wykonanie 29
kontroli, w tym obszarze A 29 (w tym 15 gmina Książ Wlkp.),
B 10
C 14
Kontroli interwencyjnych

(w tym 4 gmina Książ Wlkp.,
( w tym 9 gmina Książ Wlkp.).

przeprowadzanych przez ARiMR

wykonano 7. Kontrole obszaru A
Książ Wlkp.

zaplanowanych było 17

- kontrole sprawdzające 4 z tego 1 na terenie gminy

Od 23. 10.2013 roku

Powiat Śremski jest obszarem wolnym od choroby Aujszkiego.

Program jednak jest prowadzony nadal, czyli próby będą pobierane. W 2013 roku pobrano
7100 próbek z tego na terenie gminy Książ Wlkp. 1800. Na terenie gminy Książ pierwszy raz
stwierdzono wynik dodatni, w wiosce sąsiadującej z powiatem Średzkim. Nadal obowiązują
świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych pomiędzy gospodarstwami jak i na sprzedaż.
Zwierzęta powinny być oznakowane, nr gospodarstwa w którym się urodziły –kolczyk lub
tatułaż.
Pobierane są próby na EBB z 1/5 stada w powiecie , badaniu podlega bydło , które ukończyło
24 miesiące, w 2013 roku pobrano 598 prób z 107 stad.
Próby na BB pobrano 564 w 108 stadach. Pobierane są również próby na chorobę brucelozy
owiec i kóz w 5 % pogłowia -w 14 stadach pobrano 111 prób.
Próby na TBC badaniu podlega bydło od 6 tygodnia życia w 1/5 stada w powiecie, badanie
wykonano w 22 miejscowościach w 142 stadach zbadano ogółem 1887 sztuk bydła. Pobrano
również próby do badań w kierunku pryszczycy 10 prób w 10 gospodarstwach, chorobie
pęcherzykowej świń pobrano 10 prób w 10 gospodarstwach, pomór świń pobrano 15 prób w
15 gospodarstwach. HPI kury nioski pobrano 10 prób w 1 gospodarstwie, kaczki 60 prób ,w 3
gospodarstwach, gęsi 40 prób w 2 gospodarstwach , gorączka 14 prób w 3 gospodarstwach,
niebieski język 14 prób w 3 gospodarstwach bydła i 14 prób w 3 gospodarstwach owiec.
Wzmożony jest monitoring

pobierania prób wody do badań drobiu w celu wykrycia

antybiotyków na które hodowcy nie mają pokrycia w kartotekach leczenia. Od przyszłego
roku ma ruszyć program monitoringu badania antybiotyku w wodzie dla świń.
Przeprowadzamy badania zwierząt rzeźnych i mięsa na włośnie, należy posiadać
zaświadczenie, że takie badanie zostało wykonane. Dostajemy z ARiMR informacje o ilości
zgłoszonych zwierząt do uboju, porównujemy je z dokumentami otrzymanymi od lekarzy
weterynarii. Cielęta do 6 miesiąca życia można ubijać, na 24 godziny przed dokonaną
czynnością należy zgłosić ten fakt do PIW, oddać materiał szczegółowego ryzyka tzw.SKM
do utylizacji, dokument handlowy na odpady dostarczyć do PIW i podpisać stosowne
zgłoszenie. Od ARiMR dostajemy również informacje o padłych zwierzętach oraz o ilości
zwierząt przekazanych do utylizacji. Dane te muszą się zgadzać – nie można zakopywać
zwierząt. Również otrzymujemy informacje o zwiększonych upadkach świń zgłoszonych do
ARiMR nawet do 15 % związane jest to być może związane z niebezpieczeństwem wybuchu
Afrykańskiego

Pomoru

Świń.

Od 2014 roku jest wdrożony obowiązek aby padłe świnie przed opuszczeniem gospodarstwa
i zabraniem do utylizacji

były oznakowane nr gospodarstwa w którym się narodziły.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich grup wiekowych. Przy chorobach zakaźnych powstają
okręgi. Na dzień dzisiejszy są duże problemy ze stanami trzody chlewnej, nie należy robić
masowych ubojów gospodarczych. W dalszym ciągu zbierane są podpisy w sprawie ustawy o
ochronie zwierząt dot. uboju rytualnego zwierząt.
Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawioną informację
Przewodniczący ogłosił przerwę od godz. 11.-11.10.
ad.3 Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2014.
Ponieważ projekt budżetu gminy na 2014 rok omawiany był już na wspólnym posiedzeniu
komisji dlatego przystąpiono do dyskusji.
Na pytania dotyczące projektu budżetu odpowiedzi udzielała Pani Matuszczak Skarbnik
Gminy. Otrzymaliśmy wczoraj opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
gminy na 2014 r. oraz opinie pozytywną dotyczącą WPF na 2014 r. Uwaga dotycząca
projektu budżetu

dotyczyła dochodów otrzymywanych z

gospodarką odpadami

komunalnymi. RIO żąda dokładnego rozliczenia tych środków z tytułu gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Rozbieżność powstała w zapisach uchwały z października 2013 r. a
projektem WPF na 2014 r. Wszystko zostanie uregulowane po podjęciu uchwały na 2014. r
Radny Zegar Kazimierz - czy rekultywacja wysypiska może być ujęta w budżecie czy nie
może być – nie musi być wpisana odpowiedziała Pani Skarbnik, przepisy się zmieniają od
1.01.2014 nie możemy rekultywacji powierzyć ZUK, możemy powołać spółkę lub przekazać
zdanie innemu podmiotowi.
Radny Paweł Walkowiak – Ministerstwo Ochrony Środowiska ogłosiło stronę internetową ,
na której mieszkańcy gminy, internauci mogą wpisywać uwagi i zastrzeżenia do
wprowadzonej ustawy z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W tym miejscu
należało by zgłosić ten problem dotyczący rekultywacji naszego wysypiska. Na komisji
Ochrony Środowiska SGiPW była przeprowadzana analiza wprowadzenia nowego systemu
gospodarowaniem odpadami. Z niej wynika jednoznacznie, że małe Gminy poradziły sobie z
tym zadaniem, gorzej jest w dużych miastach. Są zgłoszenia, że zróżnicowano wieś z
miastem co do częstotliwości wywozu śmieci, ale jasne jest, że na wsi wiele odpadów
zostanie zagospodarowanych, zaś w mieście ludzie mieszkają w blokach, jest większe
skupisko ludzi tych odpadów jest więcej. Obecnie każda nieruchomość może mieć kilka
koszy, odebrana będzie każda ilość. Ogłoszono przetarg na gradowisko, które ma powstać w
pierwszym półroczu 2014 r. tam będzie można zawieść odpady wielkogabarytowe.

Radna Bogumiła Skiera u nas zjawiają się osoby, które chcą kupić odpady segregowane albo
w nocy zbierają je spod domów.
Radna Agnieszka Weber – Hałaburda na ochronę zabytków jest zarezerwowana kwota 40.000
złotych ile parafii złożyło wnioski o dofinansowanie.
Skarbnik Gminy wnioski o dofinansowanie remontu kościołów złożyły trzy parafie.
Pan Marek Grobelny czy w budżecie Gminy na 2014 r. zaplanowano środki na Spółki
Wodne.
Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, że jest zaplanowana dotacja dla Spółek Wodnych na
2014 r. w wysokości 84 tysięcy złotych.
Radny Paweł Walkowiak od dwóch lat Spółki Wodne otrzymują dotacje od Gminy i należy
stwierdzić, że zrobiono bardzo, rowy zostały wyczyszczone, wykorytowane, są namacalne
efekty. Co do dotacji kościelnych to są one też dobrze wykorzystane, chociaż uważam, że
nasza uchwała jest bardzo restrykcyjna. Musimy myśleć o kościołach gdyż tworzą one nasze
dziedzictwo kulturowe. Nasz

projekt budżetu jest dość dobry, zachowano wskaźniki

budżetowe aby do minimum zejść z zadłużeniem Gminy, a dzięki temu będziemy mogli
ubiegać się o nowe środki z UE.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na 2014 r. oraz
opinia komisji stanowi załącznik do protokołu.
ad.4.Opracowanie planu komisji na 2014 rok.
I kwartał
1. Działalność Agencji

Nieruchomości Rolnych

w Poznaniu z uwzględnieniem

informacji dotyczącej sprzedaży i dzierżawy gruntów rolnych dla rolników.
2. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
3. Działalność Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
II kwartał
1. Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ
Wlkp. za 2013 r. oraz planowane zamierzenia na rok 2014.
3. Działalność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w zakresie
przeciwdziałaniu likwidacji szkód wyrządzanych przez bobry na ciekach wodnych.

III kwartał
1. Działalność Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Śremie.
2. Działalność KRUS Oddział w Śremie.
3. Przyjęcie informacji na temat stanu ochrony środowiska Gminy Książ Wlkp.
z uwzględnieniem danych

dotyczących wydanych zezwoleń na wycinkę drzew,

wydanych decyzji środowiskowych, wydanych zezwoleń na obiór odpadów oraz
gospodarki odpadami, pomników przyrody.
IV kwartał
1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2015 rok.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok
ad.5 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół nr 13/2013 z dnia 09 października

2013 roku został przyjęty bez uwag –

jednogłośnie.
ad.6.Wolne głosy i informacje.
Pan Marek Grobelny podziękował za wsparcie finansowe Spółek Wodnych, jednocześnie
poinformował członków o podjętych działaniach WIR. Należy zwrócić się do ANR z
pismem lub zaprosić na posiedzenie komisji , przedstawiając im sprawy z zakresu dzierżawy
i zakupu gruntów od agencji, zbyt późno ogłaszają przetargi. Ponadto należy interweniować
w sprawie szkół które wyrządzają bobry. Należy poprosić również na posiedzenie komisji
przedstawicieli Spółek Wodnych i WZMiUW Śrem, jakie mają plan działań na 2014 rok.
Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim za udział i zakończył posiedzenie.
Protokołowała
Zdzisława Wilak

Przewodniczący Komisji
Kazimierz Zegar

