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O. 0012.4.16.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 16/2014 

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

odbytego w dniu  15 kwietnia  2014 roku w godz. 10:00 – 11: 50. 

 

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 Miejskiej Pan Paweł Walkowiak, 

- Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Śremie Pan Zdzisław Kruk, 

-  Regionalny doradca  ODR Pani Monika Dryjer, 

- Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Marek Grobelny. 

 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan 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, który wygląda następująco:  

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 rok. 

3. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ 

Wlkp. za 2013 rok oraz planowane zamierzenia na rok 2014. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

5.Wolne głosy i informacje. 

 

Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenie komisji stanowią załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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Ad 2. Analiza wykonania budżetu za 2013 rok.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Kazimierz Zegar otworzył 

dyskusję nad analizą wykonania budżetu. Poprosił o pytania bądź uwagi. 

Radna Elżbieta Radajewska- sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia, że podatek 

od osób prawnych zrealizowano w 147, 93 % czyli należy wnioskować, że nastąpiło 

ożywienie gospodarcze. 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- tak, jest to uzależnione od rodzaju 

prowadzonej  działalności, a co za tym idzie od dochodów jakie zaewidencjonuje  dane  

przedsiębiorstwo. Są też i tacy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą, ale nie figurują 

w wykazie sprawozdania. 

Radny Kazimierz Zegar- saldo zaległości podatku rolnego opiewa na kwotę 10 969, 60 zł. 

Proszę o informację, czy  te osoby uiściły zaległe kwoty? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- zaległość w podatku rolnym kształtuje się na 

podobnym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, są rolnicy, którzy pomimo upomnień 

nie płacą. 

Radny Kazimierz Zegar- proszę o informację, kto jest podatnikiem gruntów wyłączonych  

z Gminy? 

Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak- podatnikiem jest Agencja, ponieważ jest ich 

właścicielem. 

Radny Kazimierz Zegar- proszę o informację dotyczącą niewygasających inwestycji,  

czy będą zrealizowane? 

Burmistrz Pan Teofil Marciniak- tak, inwestycje te będą zrealizowane w 100 % , ostateczny 

termin realizacji to 30.06.2014 r.  

 

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła sprawozdania z wykonania budżetu 

za 2013 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar ogłosił 10 minutową przerwę od 10:40- 10:50. 

 

Ad 3. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ 

Wlkp. za 2013 rok oraz planowane zamierzenia na rok 2014 przedstawił Kierownik Zespołu 

Doradczego w Śremie Pan Zdzisław Kruk. 

Informacje dotyczące planu działalności Ośrodka , ankiet, porad, konsultacji i metod  poprzez 

które realizowany jest plan stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  
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Plan szkoleń na terenie naszej Gminy został omówiony przez Panią Monikę Dryjer,  plan  

stanowi integralną część protokołu. 

 

Ad 4 . Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

Protokół nr 15/2014 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Książu Wlkp. 

z dnia 25 lutego  został przyjęty jednogłośnie bez uwag. 

 

Ad 5. Wolne głosy i informacje. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Kazimierz Zegar poprosił  

o zabranie głosu Przedstawiciela Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pana Marka 

Grobelnego. Pan Grobelny poinformował, że w dniu dzisiejszym (15.04.2014 r.) ma być 

podana do publicznej wiadomości informacja o uczestnikach biorących udział w  przetargu w 

sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych. 

Następnie Pan Marek Grobelny zachęcał do częstego odwiedzania strony Państwowej 

Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, (PIORiN), na której można wyczytać wiele 

informacji o nasiennictwie i ochronnie roślin. 

 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 11:50. 

 

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodniczący Komisji  Rolnictwa 

                                                                                              i Ochrony Środowiska 

Danuta Biniasz- Celka                                                          Kazimierz  Zegar 

 


