O.0012.4.2.2015
PROTOKÓŁ NR 2/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w godzinach od 10. 00 do 12.10 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, Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka,
Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak
a także przybyłych gości Panią Monikę Dryjer, oraz Panów Artura Tokarka i Wiesława
Klaka, wraz z przedstawicielami izb rolniczych Panami Markiem Grobelnym i Krzysztofem
Genderką.
Przewodniczący komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 6 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych za 2014 rok.
3. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ
Wlkp. za 2014 rok oraz planowane zamierzenia na 2015 rok.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. Uwag nie
było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 2. Działalność Rejonowego Związku Spółek Wodnych za 2014 rok. Informacje w ww.
zakresie stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił zaproszonego gościa Pana Wiesława
Klaka kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie o omówienie
działalności ww. jednostki za 2014 rok.
Pan Wiesław Klak poinformował, że na terenie Gminy Książ Wlkp. funkcjonuje Gminna
Spółka Wodna, która obejmuje swoim działaniem obszar 635,58 ha. Na obszar ww. ha
składają się wsie: Brzóstownia, Chrząstowo, Kiełczynek, Konarskie, Konarzyce, Łężek,
Zaborowo i Gogolewo. Największy zasięg terytorialny objęty działaniem Spółki Wodnej
stanowią wsie Chrząstowo 199, 52 ha i Brzóstownia 99, 37 ha. W 2014 roku zostały
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wykonane roboty konserwacyjne rowów melioracyjnych na długości 10,68 km, co stanowiło
24 % z ich ogólnej długości będącej w utrzymaniu wynoszącej 44,0 km. Plan rzeczowy
zakładał konserwację rowów na długość 6,20 km. Ponadto wykonano naprawę rurociągów
drenarskich na powierzchni 17,50 km. Wykonanie finansowe robót konserwacyjnych w 2014
roku wyniosło 152 515,99 zł., natomiast plan finansowy wynosił 117 252,00 zł. Walne
Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej (GSW ) uchwaliło składkę członkowską
w wysokości 26 zł z 1 ha obszaru konkurencyjnego. Ściągalność składek członkowskich jak
poinformował Pan Wiesław Klak wyniosła na dzień 31.12.2014 r. 79,27 %.
Budżet finansowy w 2014 roku stanowiły środki finansowe pochodzące z wpływów za
składki członkowskie, a także z dotacji z Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, oraz
z Urzędów Wojewódzkiego i Marszałkowskiego.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował za omówienie działalności
Rejonowego Związku Spółek Wodnych i poprosił o pytania ze strony radnych.
Radny Marek Molecki zapytał, dlaczego czyszczenie rowów odbywa się po uprzednio
wykonanych zasiewach na polach, czy nie ma możliwości wykonywania prac w okresach
„martwych” od zasiewów.
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych poinformował, że członkowie Związku
Spółek Wodnych niestety nie są w stanie wyczyścić wszystkich rowów w dogodnym dla
każdego czasie. Wynika to z dużego rozmiaru prac, spółka wodna obsługuje kilka gmin.
Przedstawiciel izb rolniczych Pan Marek Grobelny przypomniał wszystkim obecnym, że
zgodnie z prawem wodnym każdy z właścicieli nieruchomości przy której znajdują się rowy
melioracyjne bądź przydrożne winien we własnym zakresie wykonywać prace związane
z jego czyszczeniem.
Zdaniem radnego Marka Moleckiego dużo szkód powodują bobry, może rozwiązaniem jak
powiedział radny Marek Celka byłoby zamontowanie plastikowych rur, których montaż
ułatwiłby swobodny przepływ wody. Niestety jak poinformował kierownik Pan Wiesław Klak
ww. sposób był już wykonywany i nie przyniósł pożądanego efektu.
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych podziękował przewodniczącemu komisji
Panu Kazimierzowi Zegarowi za zaproszenie i opuścił salę posiedzenia o godz. 10.35.
Ad 3. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie gminy Książ
Wlkp. za 2014 rok oraz planowane zamierzenia na 2015 rok. Informacje w ww. zakresie
stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący komisji oddał głos zaproszonym gościom. Na wstępie Kierownik Rejonowej
Placówki w Śremie Pan Artur Tokarek poinformował na jakiej podstawie opiera się
działalność Wielkopolskiego Ośrodka Rolniczego, następnie Pani Monika Dryjer działająca
na terenie gminy Książ Wlkp. omówiła szczegółowo działalność Ośrodka w roku 2014
i plany na bieżący 2015 rok. W roku 2014 r. jaki poinformowała Pani Monika odbyło się 6
szkoleń w formie wykładów informacyjnych i specjalistycznych z zakresu zadań programu
rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie lat 2014-2020 oraz z zakresu bezpieczeństwa
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w rolnictwie, produkcji roślinnej, nowoczesnych systemach uprawy roli, znaczenia substancji
organicznej w glebie a także wpływie stosowanych technologii w rolnictwie na środowisko
oraz wartość plonów.
Wykłady specjalistyczne dotyczyły tematyki ekonomicznej, z zakresu podatków w rolnictwie,
programach rolno środowiskowych, odnawialnych źródłach energii – sposobach zmniejszania
zużycia energii w domach, następnie z zakresu integrowanych ochronach roślin, zwalczaniu
chwastów w zbożach ozimych i produkcji zwierzęcej, w szczególności opłacalność produkcji
mleka. Ponadto odbył się jednodniowy kurs uzupełniający w zakresie stosowania środków
ochrony roślin.
W roku bieżącym jak poinformowała Pani Monika Dryjer odbyły się już szkolenia w formie
wydatków informacyjnych połączone także z wykładami specjalistycznymi. Ponadto odbyły
się wykłady informacyjne z zakresu: nowości w wypełnianiu wniosków o dopłaty
bezpośrednie, przeglądu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) dla
gospodarstw rolnych, działań rolno środowiskowych w gospodarstwie, obowiązków rolników
na obszarach szczególnie narażonych, oraz z zakresu korzyści z wymiany materiału siewnego,
wspierania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W przypadku wykładów
specjalistycznych tematyka spotkań była w zakresie produkcji zwierzęcej, żywienia krów
i odchowie cieląt, ekonomicznego finansowania inwestycji w ranach PROW, metod
ograniczania patogenów w roślinach uprawnych oraz z zakresu dobory odmian zbóż
z uwzględnieniem lokalnych warunków klimatycznych i glebowych.
Wszystkie szkolenia i wykłady miały na celu działalność doradczą.
W drugim kwartale br., w dniach 8 i 9 czerwca planowane jest bezpłatne szkolenie
z Dyrektywy azotanowej, po którym uczestnicy otrzymają certyfikaty o uczestnictwie
w szkoleniu. Następnie w dniach 18 czerwca br. odbędzie się Dzień Pola, będzie to pokaz
wybranych gatunków odmian roślin bobowatych.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 1/2014 z posiedzenia
komisji z dnia 17 grudnia 2014 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o składanie wniosków ze strony
radnych.
Radny Błażej Jędrzejczak poprosił o interwencję w sprawie dziur w miejscowości
Chwałkowo Kościelne na odcinku pomiędzy posesjami Państwa Śmigielskich i Pietrzaków.
Radny Marek Molecki poprosił o interwencję w sprawie dziur w asfalcie w miejscowości
Sebastianowo przy posesjach Państwa Wesołków i Binkowskich oraz zaniżonego asfaltu przy
posesji Państwa Rzepków.

3

Radny Marek Celka poprosił o zmianę lokalizacji znaku informacyjnego „teren
zabudowany” (obecnie znak usytuowany w miejscowości Mchy przy posesji Państwa
Wasielaków). Prośba, aby został usytuowany przy posesji Państwa Marciniaków od strony
miejscowości Kołacin. Jeśli nowa lokalizacja ww. znaku nie byłaby możliwa, radny poprosił
o montaż dodatkowego znaku „ograniczenie prędkości”.
Ad 6. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie o godz. 12.10.

Protokołowała

Przewodniczący komisji

Danuta Biniasz- Celka

Kazimierz Zegar
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