O.0012.4.7.2016
PROTOKÓŁ NR 7/2016
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 18 maja 2016 r. w godzinach od 10:00 do 11:10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Kazimierz Zegar otworzył posiedzenie Komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Pana Teofila Marciniaka – Burmistrza Książa
Wlkp., Panią Barbarę Matuszczak- Skarbnika Gminy oraz Panią Alicję Ochędalską, lekarza
weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie.
Przewodniczący stwierdził, że na sali obecnych jest 5 radnych, zatem komisja była władna
do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Marek Molecki- usprawiedliwiony.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Działalność Koła Wędkarskiego nr 18 z Książa Wlkp.
4. Analiza wykonania budżetu.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar zapytał czy są uwagi do przedstawionego
porządku posiedzenia. Uwag nie było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych
punktów posiedzenia.
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił, aby lekarz weterynarii Pani Alicja
Ochędalska omówiła działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie
w 2015 roku.
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Pani Alicja Ochędalska szczegółowo przedstawiła zakres kontroli przeprowadzonych
w obszarze nadzoru nad ochroną zwierząt na terenie powiatu śremskiego. Do najczęściej
stwierdzonych uchybień zaliczyć można:
- brak środków dezynfekcyjnych oraz

wydzielonego miejsca do ich przechowywania

w gospodarstwach,
- brak wydzielonego miejsca do składowania obornika,
- brak materiałów do budowy mat dezynfekcyjnych,
- brak zabezpieczenia budynków przed dostępem zwierząt innych niż gospodarskie,
- zakup/ sprzedaż świń nieoznakowanych oraz bez świadectw zdrowia,
- brak kart leczenia zwierząt gospodarskich,
- brak stałego dostępu do wody,
- zbyt małe pomieszczenia dla zwierząt.
Starszy inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt, omówiła także zakres badań
przeprowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie w 2015r. Wśród
najczęściej występujących chorób pojawiały się : pryszczyca, choroba pęcherzykowa,
klasyczny pomór świń, gruźlica bydła, bruceloza bydła, enzootyczna białaczka bydła,
bruceloza owiec i kóz, BTV, IBR/IPV, gorączka Q, choroba Aujeszkyego, IRZ, CC, ASF,
HPAI, czy KHV.
Ponadto omówione zostały przeprowadzone kontrole pasz i ubocznych produktów
pochodzenia zwierzęcego. Do najczęściej stwierdzonych uchybień w tym zakresie, zaliczyć
można : brak dokumentacji dotyczącej zwalczania szkodników, brak odpowiedniej czystości
pomieszczeń przeznaczonych do produkcji pasz oraz brak dokumentacji na uboczne produkty
pochodzenia zwierzęcego.
Lekarz weterynarii, Pani Alicja Ochędalska, przypomniała także o obowiązku
przeprowadzania badań na włośnie, zakazie karmienia zwierząt gospodarskich mączkami
pochodzenia zwierzęcego, konieczności zgłaszania uboju cieląt oraz scharakteryzowała
zasady tworzenia nowych i przepisywania już istniejących gospodarstw.
Radny Marek Celka zapytał, czy świadectwa zdrowia obowiązują również w przypadku,
gdy zwierzęta sprzedawane/kupowane są w obrębie jednej wsi. Pan Ochędalska
odpowiedziała, ze są one wymagane.
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Radny Kazimierz Zegar zapytał o ryzyko występowania choroby afrykańskiego pomoru świń
wśród dzików. Pani doktor odpowiedziała, że istnieje takie zagrożenie. Choroba ta,
rozprzestrzenia się m.in. poprzez niewłaściwy transport, dlatego należy zapobiegać
nielegalnemu przewozowi dzików i pamiętać o każdorazowym przeprowadzaniu badań
mięsa.
Szczegółowe sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie w
2015 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Działalność Koła Wędkarskiego nr 18 z Książa Wlkp.
Niestety zaproszony na posiedzenie Komisji, Prezes Koła Wędkarskiego nr 18 z Książa
Wlkp., Pan Eugeniusz Lis nie wstawił się.
Ad 4. Analiza wykonania budżetu.
Komisja w obecności 6 radnych, jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015 rok
pozytywnie.
Ad 5. Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 6/2016 z posiedzenia
komisji z dnia 25 lutego 2016r.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Pan Burmistrz, Teofil Marciniak powiedział, że podjęte zostały działania mające na celu
uruchomienie GPZ-u (Głównego Punktu Zasilającego) w Książu Wlkp., który ma wpłynąć na
poprawę jakości prądu
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 11:10.

Protokołowała
Jagoda Paszczak

Przewodniczący komisji
Kazimierz Zegar
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