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O.0012.4.19.2014 

 

PROTOKÓŁ NR 19/2014 

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

odbytego w dniu 6 listopada 2014 w godz. od 10:00 do 11:17. 

 

W komisji uczestniczyło 6 radnych- lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

Zastępca Burmistrza Książa Wlkp.- Pani Bogumiła Walczak 

Powiatowy Lekarz Weterynarii- Pan Józef Czupała 

Przedstawiciel Izby Rolniczej- Pan Marek Grobelny 

Ad 1. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Kazimierz Zegar 

otwierając posiedzenie przywitał członków i zaproszonych gości. Stwierdził, że na sali 

obecnych jest 6 radnych zatem komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który wygląda następująco: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Wolne wnioski i informacje. 

5. Zamknięcie posiedzenia  

Porządek posiedzenia i zaproszenia na posiedzenie komisji stanowią załącznik nr 2 

do niniejszego protokołu.  

Ad 2. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii 

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa  Pana Józefa 

Czupała. Pan Józef Czupała poinformował, że zadawalający jest fakt, że w naszym powiecie 

nie zaewidencjonowano nadzwyczajnych okoliczności i zdarzeń. Placówka Powiatowego 

Lekarza Weterynarii (PLW) zajmuje się zapobieganiem chorób, a także wpływa na sprawy 

związane z transportem zwierząt. Priorytetem dla PLW jest zdrowie publiczne, na które 

wpływ ma niewątpliwie zdrowa żywność. Warunkiem wyprodukowania zdrowej żywności są  

bezpieczne pasze i koncentraty, stosowane w żywieniu zwierząt. Badania zwierząt były 

przeprowadzane od zawsze, zmienia się jedynie częstotliwość ich wykonywania. Badanie 

bydła w kierunku enzootycznej białaczki (EBB) było wykonane w 94 stadach (744 szt.),  
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w tym na terenie gminy Książ Wlkp. we Włościejewkach w 5 stadach  (23 szt.), oraz we 

Włościejewicach w 9 stadach (40 szt.). Następne badania wykonywano w kierunku 

wykluczenia choroby Brucelozy, ogółem wykonano w 16 stadach (133 szt.), w tym w gminie 

Książ Wlkp. w Chwałkowie Kościelnym w 1 stadzie  (1 szt.), następnie w Kołacinie 1 stado 

(10 szt.), oraz 2 stada (15 szt.) we Włościejewkach. Kolejne badania to badania w kierunku 

białaczki (BB) oraz gruźlicy (TBC). Badanie na gruźlicę przeprowadzono ogółem w 134 

stadach tj. przebadano 1956 szt., w tym we Włościejewkach 5 stad (71 szt.) oraz we 

Włościejewicach 12 stad (110 szt.). Bardzo ważne jest to, aby zwracać uwagę na zwierzęta, 

które nabywa się, aby pochodziły z gospodarstw urzędowo wolnych (czyli takich które 

posiadają decyzje lub świadectwo zdrowia). Jeśli chodzi o trzodę chlewną wykonano badania 

w kierunku choroby Aujeszkyego w 791 stadach (6847 szt.). Na terenie gminy Książ Wlkp. 

dokonano je  prawie we wszystkich  miejscowościach. Następne badania dotyczyły choroby 

pęcherzykowej, pryszczycy oraz gorączki q. Pracownicy Powiatowej Weterynarii nie 

wykonują sami wszystkich badań, część z nich wykonują lekarze zatrudnieni na umowę 

zlecenie. Umowa taka zawierana jest na czas określony, 1 rok. Obowiązkowe badania  

w przypadku trzody chlewnej to badania na włośnie. Wszystkie zabiegi wymagają wpisu  

w kartę leczenia, karta ta musi być przechowywana przez 5 lat od daty zbycia zwierzęcia. 

Jeśli chodzi o ubój domowy zwierząt to można dokonywać uboju w przypadku cieląt do 6 

miesiąca życia, odpady szczególnego ryzyka (SRM) należy zutylizować. Przed zamiarem 

uboju należy dokonać zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Kastracji prosiąt 

można dokonywać do 7 dnia życia, starsze prosięta muszą mieć podany środek znieczulenia. 

Jako ciekawostkę przekaże Państwu informację, że jest wyrok sądowy w temacie 

zagospodarowania zwierząt dzikich , które były uczestnikami wypadków komunikacyjnych. 

Mianowicie właściciel nieruchomości ma obowiązek posprzątać grunt, natomiast kwestia 

kosztów utylizacji należy w „rękach państwa”, a nie jak było dotychczas, że gospodarza danej 

jednostki samorządowej. Kolejną ciekawostkę jest wiadomość dotycząca naszej placówki, 

mianowicie placówka Powiatowego Lekarza Weterynarii  brała udział 

w programie pod nazwą zintegrowany system zarządzania  i jako jeden z dwóch powiatów  

w Wielkopolsce otrzymaliśmy certyfikat. Jest to dla nas wyróżnienie.  

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Kazimierz Zegar- bardzo dziękuję za informację  

i otwieram dyskusję, bardzo proszę o pytania.  

Radna Elżbieta Stępa- proszę o informację czy w przypadku zamiaru kupna trzody chlewnej 

poza granicami Polski trzeba mieć pozwolenie? 

Lekarz Weterynarii Pan Józef Czupała- nie, nie trzeba. Brak przeciwwskazań.  

Radna Kazimierz Zegar- powracając do tematu pomoru świń, w moim odczuciu sytuacja 

uspokojona. 

Lekarz Weterynarii Pan Józef Czupała- tak, choć teren zagrożonych miejsc podlega 

dezynfekcji (są to zazwyczaj tereny po skoszonej kukurydzy). 

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie Panu Józefowi Czupała i zarządził 5 – 

minutową przerwę (od 10:55 do 11:00). 
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Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia  nr 18/2014 z 14 października  2014 roku został przyjęty 

jednogłośnie, bez uwag. 

Ad 5. Wolne wnioski i informacje. 

Brak wniosków i informacji ze strony radnych. 

Przedstawiciel Izby Rolniczej Pan Marek Grobelny – chciałbym przekazać informację, że 

w najbliższy piątek tj. 7 listopada odbędzie się szkolenie przypominające z zakresu zabiegów 

ochrony roślin w Książu Wlkp., w restauracji Słoneczny Dwór. Liczba miejsc ograniczona 

do 30 osób. Jeśli ktoś byłby zainteresowany to proszę o kontakt telefoniczny do Izby 

Rolniczej, do Pani Sylwii Smolarek. Kolejne dwa szkolenia przypominające odbędą się 

w Brodnicy, natomiast pełne (od podstaw) szkolenie odbędzie się w Dalewie w miesiącu 

lutym. 

Radna Bogumiła Skiera- szkoda, że liczba miejsc w takich szkoleniach jest ograniczona.  

Pan Marek Grobelny- niestety, takie są obwarowania, ale zapewne korzystniejsze jest 

szkolenie dla mniejszego kręgu osób. Często jest tak, że pomimo tego, że liczba osób 

mogących wziąć udział w szkoleniu jest ograniczona to i tak jest problem, aby wymaganą 

ilość osób uzbierać.   

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godzinie 11:17. 

 

Protokołowała                                                                                Przewodniczący Komisji 

Danuta Biniasz- Celka                                                                     Kazimierz Zegar  

 

 

 

 

 

 

 


