O.0012.4.16.2018
PROTOKÓŁ NR 16/2018

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 16 marca 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 Panią Mirelę Grześkowiak - Zastępcę
Burmistrza, Panią Barbarę Matuszczak- Skarbnika Gminy Książ Wlkp. oraz zaproszonych
gości tj. Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie.
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 w 2017 r.
3. Sprawozdanie z wydanych zezwoleń na usunięcie drzew oraz informacje o pomnikach
przyrody i wydanych decyzjach środowiskowych.
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 Rejonowego Związku Spółek Wodnych w 2017 r.
Na początku posiedzenia Przewodniczący komisji Radny Kazimierz Zegar poprosił o
przedstawienia sprawozdania z działalności Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie
Pana Wiesława Klaka, który poinformował, że:
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Gminna Spółka Wodna Książ Wlkp. działa na obszarze 638 ha, na którym znajduje się 44 km
rowów

melioracji

Brzóstownia,

wodnych,

Chrząstowo,

w

szczególności

Gogolewo,

w

Kiełczynek,

takich

miejscowościach

Konarskie,

Konarzyce,

jak:
Łężek

i Zaborowo.
Na budżet spółki złożyły się środki finansowe pochodzące z dotacji budżetu gminy
w wysokości 50 000,00 zł., składki członkowskie w kwocie 16 825,00 z, dotacja z budżetu
Starostwa Powiatowego w Śremie w kwocie 11 000,00 zł., dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
w kwocie 9 659,00 zł. oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie
12 992,00 zł.
W 2017 r. plan finansowy robót konserwacyjnych wynosił 90 208,00 zł, natomiast wykonano
roboty konserwacyjne za kwotę 90 804,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 3. Sprawozdanie z wydanych zezwoleń na usunięcie drzew oraz informacje o pomnikach
przyrody i wydanych decyzjach środowiskowych.
Informację w powyższym zakresie przedstawiła Pani Izabela Kozelan – Marcinkowska
praownik tut. Urzędu, która na początku poinformowała o dwóch istotnych zmianach.
Od 1 stycznia 2017 r. brak pozwoleń dla osób fizycznych oraz brak potrzeby uzgadniania
projektu decyzji na usunięcie drzew w pasach dróg. Natomiast od 17 czerwca 2017 r.
obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew i konieczność uzgadniania projektu decyzji na
usunięcie drzew w pasach dróg publicznych.
Ponadto od 17 czerwca 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zgody na usuniecie lub
zgłaszanie zamiaru usunięcia drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego.
50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W 2017 r. wydano 22 decyzje na wycinkę drzew i krzewów.
Ponadto Pani Izabela Kozelan – Marcinkowska przedstawiła wykaz pomników przyrody na
terenie Gminy Książ Wlkp. oraz ich lokalizację.
Szczegółowe sprawozdanie w powyższym zakresie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
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Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie, przy 6 glosach „za” przyjęła protokół nr
15/2017 z posiedzenia komisji z dnia 4 grudnia 2017 r.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Radny Kazimierz Zegar poprosił we Włościejewkach o:
- wymianę zniszczonej tablicy z nazwą miejscowości Włościejewki (można tę tablicę
wykorzystać, która została niedawno zamontowana jednakże w takim miejscu, w którym nie
spełnia ona swojej roli),
- zamontowanie tablicy (drogowskaz Międzybórz) od strony Włościejewic,
- przestawienie tablicy ograniczającej prędkość do 30 km/ znajdującej się we Włościejewkach
i zakrywającej odrestaurowaną figurę MB w inne miejsce, takie w którym zachowane będą
wszystkie wymogi dotyczące ustawienia tego typu znaku.
Radna Elżbieta Stępa prosiła o:
- założenie w Kiełczynku lampy przy posesji nr 18,
- naprawienie drogi w Kiełczynku (łączącej drogę gminną z wojewódzką), przy wjeździe
na wojewódzką od strony Kiełczynka,
- wycięcie/ podcięcie krzaków i zarośli przy sali wiejskiej w Kiełczynku.
Radny Marek Molecki
prosił o wyrównanie drogi śródpolnej z Brzóstowni
do Włościejewek (tzw. „pajsertówki”).
Ponadto Radny Blażej Jędrzejczak zgłosił usterkę - mrugającą lampę w Chwałkowie
Kościelnym, Radna Elżbieta Stępa zgłosiła mrugające lampy w Kiełczynku (przy posesji 63a
i następnej).
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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