O.0012.4.17.2018
PROTOKÓŁ NR 17/2018

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 29 maja 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:50 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Radny Kazimierz Zegar otworzył posiedzenie Komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, następnie Burmistrza Pana Teofila Marciniaka,
Skarbnika Gminy - Panią Barbarę Matuszczak oraz Łowczego Koła Łowieckiego„ Knieja” Nr
76 w Książu Wlkp.
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 Koła Łowieckiego „KNIEJA” w 2017 r.
3. Analiza wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Działalność Koła Łowieckiego „KNIEJA” w 2017 r.
Na początku posiedzenia Przewodniczący komisji Radny Kazimierz Zegar poprosił o
przedstawienia sprawozdania z działalności Koła Łowieckiego „KNIEJA Nr 76” za 2017 .
Pan Grzegorz Zysk – Łowczy poinformował, że Koło Łowieckie gospodarzy w dwóch
obwodach tj. w obwodzie o numerach 323 i 326.
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W obwodzie łowieckim 323 posiada powierzchnię użytkową 6712 ha , a w obwodzie 326
4825 ha.
Wykonanie planu w obwodzie 323 w 2017 r. kształtowało się następująco:
Do odstrzału zaplanowano.
Jelenia 20 szt., plan wykonano w całości.
Saren 30 szt., plan wykonano w całości.
Dzików zaplanowano 90 szt. a wykonano w ilości 89 szt.
Lisów zaplanowano 100 szt., a wykonano 60 szt.
Wykonanie planu w obwodzie 326 w 2017 r. kształtowało się następująco:
Do odstrzału zaplanowano.
Jelenia 52 szt., plan wykonano w całości.
Danieli zaplanowano 16 szt. plan wykonano w ilości 11 szt.
Saren zaplanowano 25 szt., plan wykonano w całości.
Dzików zaplanowano 110 szt. a wykonano w ilości 108 szt.
Lisów zaplanowano 80 szt., a wykonano 39 szt.
Koło Łowieckie przeprowadziło 6 polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. Ponadto w
obwodach przeprowadzono polowania na ptactwo (kaczki). W 2017 r. odbyło się
indywidualne polowanie dewizowe na Jelenia Byka z udziałem myśliwego z Niemiec.
W obwodzie łowieckim 323 wystąpiło 16 szkód na powierzchni 12,91 ha, wartość
oszacowanych szkód opiewała na 28 651, 50 zł. Natomiast w obwodzie 326 wystąpiły 23
szkody na powierzchni 17,75 ha, wartość oszacowania szkód wynosiła 17 729,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z ilości pozyskanej zwierzyny w ww. obrębach stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Radny Marek Molecki zapytał czy dzików jest więcej niż 1 szt. na 1000 ha.
Łowczy odpowiedział, że tak - jest więcej. W zeszłym roku było to 5 dzików na 1000 ha.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o informację w zakresie
nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.
Łowczy poinformował, że w aktualnym stanie prawnym przedstawiciel jednostki
pomocniczej gminy został wytypowany obok przedstawiciela koła i poszkodowanego do
brania udziału w szacowaniu szkód. Na chwilę obecną prowadzone są szkolenia przez
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Przedstawicieli Nadleśnictwa w ww. zakresie. Wnioski w sprawie wyrządzonych szkód
aktualnie składa się do Gminy, a nie jak dotychczas do Zarządu Koła Łowieckiego.
Radny Marek Molecki zapytał kto odpowiada za poszkodowaną zwierzynę na poboczach
dróg (zazwyczaj jest to zwierzyna, która ucierpiała na skutek brania udziału w wypadku
samochodowym).
Łowczy odpowiedział, ze Gmina jest odpowiedzialna, ale każdy myśliwy, który znajdzie
poszkodowaną zwierzynę ma obowiązek ją posprzątać.
Ad 3. Analiza wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 r.
Przewodniczący komisji Radny Kazimierz Zegar poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik.
Pani Skarbnik omówiła opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu z wykonania budżetu Gminy Książ Wlkp. za 2017 rok wraz z informacją o stanie
mienia jednostki samorządu terytorialnego. Opinia jest pozytywna z uwagami. Wszystkie
uchybienia i nieprawidłowości zostały przez Panią Skarbnik szczegółowo wyjaśnione.
Przewodniczący komisji zapytał radnych czy są jeszcze pytania bądź uwagi. Pytań nie było, a
zatem przewodniczący zarządził głosowanie. Podczas głosowania nad wyrażeniem opinii
o wykonaniu budżetu wzięło udział 6 radnych. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przy 6
głosach „ za” komisja przyjęła sprawozdanie za 2017 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie, przy 6 glosach „za” przyjęła protokół nr
16/2018 z posiedzenia komisji z dnia 16 marca 2018 r.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radni: Marek Molecki i Elżbieta Stępa zgłosili ubytki w asfalcie zarówno w Kiełczynku
jak i Sebastianowie.
Radny Marek Molecki wnioskował o wycięcie zarośli i krzaków na poboczach dróg, w tym
również posprzątanie drogi śródpolnej z Sebastianowa do Chwałkowa.
Radny Błażej Jędrzejczak zapytał o możliwość założenia lampy na wiatraku w Chwałkowie
Kościelnym. Ponadto radny prosił o sprawdzenie statusu jednej z dróg w Chwałkowie
Kościelnym (przy posesji Pana R.)
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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. 11:50.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

/-/Danuta Biniasz- Celka

/-/ Kazimierz Zegar
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