O.0012.4.18.2018
PROTOKÓŁ NR 18/2018

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 10 września 2018 r. w godzinach od 10:00 do 11:30 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 Zastępcę Burmistrza Panią Mirelę
Grześkowiak, oraz zaproszonych gości, w tym przedstawiciela Izb Rolniczych.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na sali obecnych jest 4 radnych, zatem komisja była
władna do podejmowania prawomocnych decyzji.
Radny Błażej Jędrzejczak – nieobecny – usprawiedliwiony.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek posiedzenia wyglądał następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego –
oddział w Śremie (za 2017 r.)
3. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie Gminy Książ
Wlkp. za 2017 r./2018 r.
4. Działalność Inspekcji Nasiennictwa w Śremie w 2017 r./ 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.
Punkty porządku posiedzenia nr 2 i 4 nie zostały zrealizowane z powodu usprawiedliwionej
nieobecności przedstawicieli placówek. Wobec powyższego Przewodniczący Komisji
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poprosił o zabranie głosu zaproszonego gościa z Wielkopolskiego Doradztwa Rolniczego
- oddział w Śremie.
Ad 3. Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie Gminy Książ
Wlkp. za 2017 r./2018 r.
Przedstawiciel placówki, poinformował, że Działalność Wielkopolskiego Doradztwa na
terenie gminy Książ Wlkp. to m.in. działalność w zakresie szacowania plonów, meldunków
żniwnych, demonstracji, kalkulacji i porad. Ponadto na terenie gminy jest prowadzonych 16
książek rachunkowości rolnej w systemie FADN (w całym śremskim powiecie 40 książek).
Na terenie gminy przeprowadzono 2 szkolenia w formie wykładów informacyjnych
połączonych z wykładami specjalistycznymi. Odbyły się one w Konarzycach i Kołacinie.
W Konarzycach z zakresu technologii uprawy roślin bobowatych grubonasiennych, a także
z zakresu szacowania szkód. W Kołacinie natomiast z zakresu zasad BHP w gospodarstwie
rolnym, a w szczególności zapobieganie wypadkom.
W roku 2018 we Włościejewicach odbyło się szkolenie z zakresu technologii i ochrony
uprawy zbóż – korzyści ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego zbóż oraz Lista
Odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa wielkopolskiego, oraz Integrowana
Ochrona Roślin na przykładzie zbóż ozimych.
Następne szkolenie było w Kiełczynku. Tematem szkolenia była pomoc finansowa
w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zmiany w wypełnianiu wniosków o dopłaty
bezpośrednie na 2018 r., w tym nowe zasady dla gospodarstw do 10 ha i poprzez aplikację ewniosku Plus. W Sroczewie odbyło się szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów
technologicznych. Pozostałe dwa szkolenie to szacowanie szkód łowieckich zgodnie z
wymogami wynikającymi z nowego Prawa Łowieckiego oraz Prawo wodne i rozporządzenia
dotyczące programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami ze
źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.
Kolejne pokazy odbyły się w „Spójni” Nochowo oraz w gospodarstwie w Borgowie. Był to
pokaz w zakresie systemu wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin.
W sierpniu 2018 r. odbył się także Powiatowy Dzień Pola pod hasłem Dzień Soi.
Ponadto Przedstawiciel placówki poinformował o wnioskach suszowych. Na terenie Gminy
Książ Wlkp. susza objęła 138 gospodarstwa, co stanowi 2600,50 ha dotkniętych klęską.
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Komisja w obecności 4 radnych jednogłośnie, przy 4 glosach „za” przyjęła protokół nr
18/2018 z posiedzenia komisji z dnia 29 maja 2018 r.
Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Radna Elżbieta Stępa przypomniała kwestię montażu dodatkowej lampy przy świetlicy
wiejskiej w Kiełczynku.
Radny Kazimierz Zegar zgłosił wniosek o przywrócenie pasa drogowego w Konarskim
w kierunku Konarzyc w należyty stan ( tj. stan sprzed dokonywaniem robót budowlanych)
dotyczących doprowadzania światłowodu.
Ad 5. Zamknięcie posiedzenia
Ponieważ wyczerpano wszystkie punkty wynikające z porządku posiedzenia przewodniczący
komisji Pan Kazimierz Zegar podziękował wszystkim za udział i zakończył posiedzenie
o godz. 11:30.
Protokołowała
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