O.0012.4.15.2017
PROTOKÓŁ NR 15/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 4 grudnia 2017 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 Radny Kazimierz Zegar otworzył posiedzenie Komisji
oraz powitał obecnych członków komisji, Pana Teofila Marciniaka - Burmistrza Książa
Wlkp., Panią Mirelę Grześkowiak - Zastępcę Burmistrza, następnie Panią Barbarę
Matuszczak- Skarbnika Gminy Książ Wlkp. oraz zaproszonych gości tj. Panią Alicję
Ochędalską – lekarza powiatowego weterynarii
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. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
3. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii
4. Opracowanie plany pracy Komisji na 2018 r.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia
Wzór zaproszenia wraz z porządkiem posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad 2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 r.
Na początku posiedzenia Pani Skarbnik odczytała uchwałę Nr SO-0957/22/11/Ln/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2017
r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ
1

Wlkp. na lata 2018-2024, oraz uchwałę Nr SO-0952/22/Ln/2017 w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.
Obie opinie są pozytywne, jedna z uwagami, które zostały przez Panią Skarbnik szczegółowo
omówione.
Przewodniczący komisji Radny Kazimierz Zegar otworzył dyskusję nad projektami
uchwał. Radni uczestniczący w posiedzeniu uzyskali wszystkie odpowiedzi na zadane pytania
i wątpliwości.
Rada Miejska w Książu Wlkp. w składzie 6 radnych, pozytywnie - przy 6 głosach „za”
zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok.
Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 3. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powyższą działalność przedstawiła lek. weterynarii Pani Alicja Ochędalska informując, że
w 2017 r. w śremskim powiecie były prowadzone badania monitoringowe w następujących
kierunkach :
Choroba Aujeszkyego - 725 gospodarstw – 7033 prób – 107 miejscowościach
Gruźlica bydła – 1/5 gospodarstw utrzymujących było w powiecie - zbadano 7329 szt. –
w 160 gospodarstwach
Enzootyczna białaczka bydła - 1/5 gospodarstw utrzymujących było w powiecie w wieku
powyżej 24 m. ż. – 2720szt. – w 109 gospodarstwach
Bruceloza bydła - 1/5 gospodarstw utrzymujących było w powiecie w wieku powyżej 24m.ż.
– 2720 szt. – w 109 gospodarstwach
Bruceloza owiec i kóz – 111 prób
Choroba niebieskiego języka - 26 prób od bydła i 2 próby od owiec i kóz – łącznie 7
gospodarstw
KHV (ryby) - 30 szt. karpi – 1 gospodarstwo
Wścieklizna - 7 prób
Tularemia - 1 próba
Salmonella świń - gospodarstwa
Klasyczny pomór świń – 15 prób – w 15 gospodarstwach
Pryszczyca bydła – 10 prób w 10 gospodarstwach
IBR/IPV – 14 prób - w 3 gospodarstwach
Gorączka Q owiec – 14 prób w 3 gospodarstwach
HPAI ( grypa ptaków ) - 20 prób w 2 gospodarstwach, dodatkowo pobrano 3x po 60
wymazów z dzioba od indyków przemieszczanych do rzeźni z obszaru zagrożonego
wystąpieniem ptasiej grypy – marzec 2017r.
Choroba pęcherzykowa świń – 10 prób z 10 gospodarstw
Mikoplazmy drobiu -3x po 60 prób krwi i 3x po 60 prób wymazów z dzioba z 3 stad
utrzymujących kury reprodukcyjne
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Badania paszy w różnych kierunkach – 56 prób
Badania żywności w różnych kierunkach - 150 prób
ASF – 5 prób od dzików powypadkowych
ASF – sytuacja w Polsce w 2017r.
Przypadek – stwierdzenie wirusa ASF u dzika
Ognisko – stwierdzenie wirusa ASF u świni
81 ognisk w 2017r. ( stan na 24/11/2017 ) – 104 ognisko od początku
478 przypadków u dzików w 2017r. -641 przypadków od początku
Największe ryzyko rozprzestrzenienia stanowią:
-ludzie
-transport
-produkty pochodzenia zwierzęcego
-przemieszczenia dzików
Choroba nieprzewidywalna, brak możliwości wiarygodnego prognozowania
Program zwalczania ASF:
Badania monitoringowe u dzików padłych oraz powypadkowych – wypadki komunikacyjne
W Wielkopolsce pobrano dotychczas próby od ponad 430sztuk od dzików w tym w powiecie
Śrem 5 szt.
Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie o odstrzale sanitarnym dzików wzdłuż
autostrady A2. Powiat Śrem wraz z 16 innymi powiatami jest objęty tym rozporządzeniem.
Odstrzał sanitarny nie jest wliczany w plany roczne odstrzału.
Dziki z odstrzału sanitarnego myśliwi będą mogli wykorzystać na własny użytek lub tusze
takiego dzika będą przekazywane do utylizacji.
Bardzo niepokojąca sytuacja ; 3 przypadki poza strefami wyznaczonymi w rozporządzeniu –
2 przypadki w okolicy Legionowa około 140 km od granicy zewnętrznej Polski (gmina
Nieporęt i Jabłonna) oraz 1 przypadek miejscowość Laski gmina Izabelin powiat Warszawa
Zachodnia.
Dodatkowo stwierdzono 1 przypadek w powiecie Ełckim woj. Warmińsko-mazurskie
HPAI
Do 20/10/2017r. nowe ogniska w UE:
Włochy -19 ognisk
Bułgaria 2 ogniska
Francja 1 ognisko
Na dzień dzisiejszy żadnego ogniska w Polsce
Nad wielkopolską znajduje się szlak migracyjny ptaków
Na terenie wielkopolski funkcjonuje 1500 gospodarstw utrzymujących drób w fermach
wielkotowarowych w tym w powiecie Śrem:
Kury nioski – 6 ferm (3 gmina Brodnica, 1 gmina Śrem, 2 gmina Dolsk)
Brojlery -8 ferm ( 2 Książ, 2 Śrem, 2 Brodnica, 2 Dolsk )
Indyk ( Brodnica, Książ)
Gęsi reprodukcyjne ( Śrem, Dolsk)
Odchów kur niosek - 3 fermy ( Śrem, Dolsk, Książ )
Kury reprodukcyjne – 1 Ferma ( Dolsk)
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Na początku 2017r. zanotowano w Wielkopolsce 14 ognisk w tym Ostrzeszów – 6, Ostrów –
4, Poznań – 3, Nowy Tomyśl -1
Obszar zagrożony z jednego z ognisk w Poznaniu objął teren powiatu Śrem w którym
znalazły się fermy indyków.
Związane to było ze wzmożonymi per lustracjami w tym obszarze a także z pobieraniem
dodatkowych prób przed przemieszczeniem ptaków do rzeźni.
Na terenie powiatu Śrem odnotowano także w marcu jeden przypadek HPAI u ptaka dzikiego
- łabędzia niemego znalezionego na stawie Manieczkach.
Bardzo ważna jest bioasekuracja ferm drobiu szczególnie na fakt, że są one prawie wszystkie
zlokalizowane w okolicach zbiorników wodnych ( rzeka Watra, stawy, jeziora, rozlewiska ) –
ulotka w załączeniu
Duża prośba o zwiększenie ilości osób mających upoważnienie do szacowania zwierząt
i sprzętu w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych.
List obecnie zawierają 5 nazwisk. Jest to ilość niewystarczająca w przypadku wystąpienia
zwiększonej ilości ognisk.
Ad 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.
Komisja ustaliła plan pracy na cztery kwartały 2018 r. Plan pracy będzie stanowił załącznik
do uchwały Rady Miejskiej w Książu Wlkp. podjętej na XXXIX sesji.
Komisja jednogłośnie, przy 6 głosach „za” przyjęła plan pracy.
Ad 5. 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 15 listopada 2017 r.
Ad 6. Wolne głosy i wnioski.
Radny Marek Molecki przypomniał sprawy dotyczące naprawy drogi w Sebastianowie.
Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że naprawa została zgłoszona.
Radny Kazimierz Zegar przypomniał się w kwestii postawienie znaku wskazującego nazwę
miejscowości na krzyżówce we Włościejewkach oraz w kwestii wystającego pnia drzewa na
drodze powiatowej w kierunku Włościejewek na wysokości boiska sportowego
w Brzóstowni
Radny Krzysztóf Sójka poprosił, aby równiarka przyjechała do Zaborowa
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Ad 7. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 12: 10.
Protokołowała

Przewodniczący komisji

/-/Danuta Biniasz- Celka

/-/ Kazimierz Zegar
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