Protokół Nr 5/2014
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego
odbytego w dniu 03 czerwca 2014 roku
Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Komisja w pełnym składzie
2.Właściciel „Fruktus” S.J. – Tadeusz Kosno
3.Właściciel firmy „MITEX” – Mieczysław Michalec
Tematyka posiedzenia:
Zapoznanie się ze stanem przygotowania zakładów przetwórczych i ocena stanu
przygotowania do sezonu skupu owoców.
Przebieg posiedzenia:
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Adam Mazur. Powitał wszystkich obecnych,
a następnie przedstawił tematykę posiedzenia. Poprosił przedstawicieli firm zajmujących się
skupem owoców o udzielenie informacji na temat przygotowania zakładów do sezonu skupu
owoców oraz perspektyw skupu i zbytu.
Jako pierwszy informacji udzielił właściciel firmy „Fruktus” S.J. Tadeusz Kosno.
Poinformował, iż jego firma organizacyjnie nie wprowadza zmian, obecnie trwa
przygotowanie do sezonu skupu. Zakupione zostały kisteny, zalegalizowana została waga.
Zakupiono spawarkę do naprawy kistenów, kupowane są worki do zabezpieczania kistenów
przed wyciekaniem soku. Zakłady nie praktykują już płukania kistenów po odbiorze owoców,
ale wymagania mają bardzo duże. Firma musi robić to we własnym zakresie, pojemniki są
obecnie myte przez pracowników firmy, aby były gotowe na rozpoczęcie sezonu. Firma
„Fruktus” ma stałych odbiorców owoców, umowy z zakładami zostały już podpisane . Tak,
jak do tej pory firma nie planuje skupu truskawki. Są rejony, gdzie były przymrozki i zbiory
niektórych odmianach porzeczki i wiśni zapowiadają się nieco niższe. Nie będzie problemu
z porzeczką czerwoną – jest duże zapotrzebowanie. Może być problem ze zbytem porzeczki
czarnej. Duże zainteresowanie jest maliną, aronią i jabłkiem przemysłowym - tu będzie
skupowana każda ilość.
Pan Tadeusz Kosno poinformował, iż nie powinno być problemu z rozliczeniem płatności dla
dostawców, nie ma zaległości, zakłady obowiązują dwu-trzytygodniowe terminy płatności.
Właściciel firmy „MITEX” Mieczysław Michalec poinformował, iż jego firma przygotowuje się
do sezonu od miesiąca maja. Dokonano przeglądu pojazdów, zakupiony został samochód
dostawczy „Volvo” z windą, umyte zostały opakowania. Firma ma podpisane kilka umów
z zakładami. Rozpoczął się skup truskawki, cena to 2,50 zł za 1 kg plus VAT, nie ma
ograniczeń w ilości. Problem będzie z czarną porzeczką, nie są zakłady zainteresowane. Duże
zainteresowanie jest porzeczką czerwoną, będzie schodzić również wiśnia, aronia. Malina
będzie skupowana w każdej ilości, jest zbyt, a cena spodziewana jest co najmniej na
poziomie roku ubiegłego. Firma „Mitex” nie skupuje jabłka przemysłowego.
Na koniec wypowiedzi Pan Michalec poruszył problem zniszczenia nasadzeń przez dziki.
Pan Tadeusz Kosno poinformował, iż dziki wchodzą w uprawy i nasadzenia w poszukiwaniu
pędraków, czyniąc przy okazji wielkie szkody.
Dyskutowano na temat szkód w nasadzeniach i uprawach wyrządzanych przez zwierzynę
leśną oraz powstałych na skutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych
i gwałtownych zjawisk pogodowych.
Na tym posiedzenie zakończono .
Przewodniczący Komisji
inż. Adam Mazur
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