O.0012.4.3.2015
PROTOKÓŁ NR 3/2015
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
odbytego w dniu 19 maja 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, Przewodniczącego RM Pana Sławomira Przybylskiego,
Burmistrza Książa Wlkp. Pana Teofila Marciniaka, Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, Skarbnika Gminy Panią Barbarę Matuszczak a także przybyłych gości Pana
Wacława Klupczyńskiego oraz przedstawiciela prasy lokalnej.
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)
2)
3)
4)
5)
6)

Otwarcie posiedzenia.
Analiza wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
Działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia. Uwag nie
było, zatem przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów posiedzenia.
Ad 2. Analiza wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Pan Kazimierz Zegar otworzył dyskusję nad sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2014 r. pytając o saldo zaległości w podatku od nieruchomości,
w podatku rolnym, leśnym i w podatku od środków transportowych.
Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak przekazała informację o zaległościach
podatkowych. W przypadku podatku od nieruchomości saldo zaległości na koniec grudnia
wynosi 142 121,16 zł, z zapłatą podatku zalega 125 podatników, (w tym 8 przedsiębiorców).
Zaległość w kwocie 34 550,35 zł to zaległość dotycząca roku 2014, natomiast kwota 6900,20
zł to zaległość dotycząca roku 2013, wartość 42 654,00 zł stanowią zaległości starsze.
Hipoteki stanowią kwotę 58 016,61 zł.
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W przypadku podatku rolnego saldo zaległości wynosi 11 949,96 zł z zapłatą zalega 46
podatników. Zaległość w kwocie 6 888,26 zł to zaległość dotycząca roku 2014, natomiast
pozostała kwota to zaległości starsze. W podatku leśnym saldo zaległości wynosi 349,00 zł.
W przypadku podatku od środków transportowych saldo zaległości na koniec roku wynosi
2 772,53 zł.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie opowiedziała się za pozytywnym przyjęciem
sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.
Ad 3. Działalność Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o zabranie głosu przez Pana
Wacława Klupczyńskiego- Kierownika Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa- oddział
w Śremie, który omówił zakres działania Inspektoratu. Spektrum działalności Inspektoratu
jest szerokie i przedstawia się w różnym zakresach tj. w zakresie zwalczania organizmów
szkodliwych, w zakresie prowadzenia obserwacji, rejestracji i sygnalizacji występowania
agrofagów.
Następnie w zakresie diagnostyki fitosanitarnej i w zakresie jej nadzoru. Działalność
Powiatowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obejmuje także zakres kontroli punktów
obrotu środkami ochrony roślin i ich stosowania w produkcji rolnej i leśnej oraz w zakresie
techniki ochrony roślin i nadzoru nasiennego.
Każdy ww. zakres obejmuje określone czynności, które polegają na prowadzeniu kontroli
fitosanitarnych w zakresie materiału rozmnożeniowego, sadów towarowych, gleb z pól,
magazynów, sklepów i hurtowni, następnie na ocenie stanu zagrożenia roślin przez organizmy
szkodliwe, pobieranie prób roślin i przekazywanie ich do Labolatorium Wojewódzkiego
w Poznaniu lub do Centralnego Labolatorium Głównego Inspektoratu w Toruniu.
Powiatowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontroluje także rejestry
przedsiębiorców i podmioty wpisane do tych rejestrów. Następnie targowiska i sklepy, które
nie posiadają zezwolenia na obrót środkami ochrony roślin, a gdzie możliwe jest prowadzenie
takiego obrotu. W ramach kontroli są sprawdzane czy środki ochrony roślin są stosowane
zgodnie z etykietą – instrukcją. Placówka prowadzi także nadzór nad działalnością Stacji
kontroli Opryskiwaczy.
Przewodniczący komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Kazimierz Zegar podziękował
kierownikowi placówki za przedstawienie sprawozdania z działalności, które stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie przyjęła protokół nr 2/2015 z posiedzenia
komisji z dnia 16 marca 2014 roku.
Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
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Przewodniczący komisji Pan Kazimierz Zegar poprosił o składanie wniosków ze strony
radnych.
Radny Marek Molecki- zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie możliwości dofinansowania
wyjazdu rolników do miejscowości Bednary na Międzynarodową Wystawę Rolniczą,
oraz o interwencję w sprawie wycięcia krzaków i gałęzi przy posesji Państwa Taciaków
w Sebastianowie, (utrudniają widoczność).
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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