
     P R O T O K Ó Ł nr 2 

 

   Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego  

w dniu 5 marca 2015 roku . 

 

 

Komisja w składzie wg zał. listy obecności  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięła  

Pani Maria Surowiec inspektor Urzędu Miasta i Gminy Dolsk  

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  ,która 

przedstawiła porządek posiedzenia komisji ,który przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia . 

2.Zapoznanie się z realizacją regulaminy dot. przyznawania dotacji na 

budowę przydomowych oczyszczalni . 

3.Sprawy bieżące . 

Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk porosiła panią Marię Surowiec o 

zapoznanie komisji z obowiązującym regulaminem w tej sprawie /członkowie 

komisji mieli taki regulamin do wglądu ./ 

Pani Maria Surowiec 

Pierwszy regulamin został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Miasta i 

Gminy Dolsk z dnia 19 lutego 2008 roku ,gdzie w roku 2014 uchwałą Rady z 

dnia 30 kwietnia  został regulamin zweryfikowany . 

Środki jakie co roku  znajdują się na ten cel pochodzą ze środków Urzędu   

Marszałkowskiego i są one z opłat za zanieczyszczanie środowiska .  

Najwięcej jak do tej pory zostało załatwionych wniosków w roku 2008 ,gdzie 

dotacja była w kwocie 3.500,-zł i były to 22 wnioski . 

Co roku jest to około 10 wniosków ,które są załatwiane pozytywnie . 

W tym okresie od 2008 do 2014 tylko w roku 2013 nie była wypłacana żadna 

dotacja ,wnioski były złożone jednak ze względu na brak funduszy były 

załatwione w roku 2014 . 



Regulamin  określa zasady jakie powinna spełniać osoba, która chce 

skorzystać z dotacji na ten cel . 

 W tej chwili zwrot za wykonanie takiej oczyszczalni wynosi 2.500,-zł 

Wszystkie osoby ,które chcą pobudować takie oczyszczalnie są  o tym 

informowane  przy czym wnioski należy składać od 1 kwietnia do 31 sierpnia. 

Po tym terminie komisja powołana przez Pana Burmistrza ocenia wnioski  czy  

są dobrze opracowane i kwalifikuje je do realizacji . 

Kolejność złożonego wniosku decyduje również o jego realizacji w przypadku 

złożenia więcej wniosków aniżeli posiadamy środków w danym roku . 

 Pytań ze strony członków komisji nie było . 

Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk podziękowała Pani Marii Surowiec za  

szczegółowe przedstawienie zasad otrzymania zwrotu za pobudowanie 

oczyszczalni przydomowych stwierdzając ,że taka forma pozwoli na 

oczyszczenie naszego środowiska ,gdyż jak widzimy w tym względzie mamy 

jeszcze dużo do zrobienia . 

Jest budowana kanalizacja Małachowo – Księginki  i mam nadzieję ,że w 

przyszłości przy wsparciu unijnych środków będziemy budować kanalizację w 

innych wioskach . 

Wiemy ,że w niektórych miejscowościach pobudowanie takiej kanalizacji 

byłoby bardzo kosztowne, stąd należy tak rozpropagować budowanie 

przydomowych oczyszczalni, ażeby powstawało ich jak najwięcej   . 

2. Sprawy bieżące. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała ,że przed posiedzeniem komisja 

udała się do parku oraz nad jezioro i stwierdziła co następujące: 

- w parku zostało wyciętych 15 szt. drzew / brak nasadzeń / 

Ogólnie park utrzymany  jest należycie.  

Głos w tym temacie zabrała Pani  Maria Surowiec ,która wyjaśniła, że drzewa 

zostaną nasadzone w odpowiednim czasie . 

Chcieliśmy jednak nawieść ziemi do parku ,gdyż jak wiemy pewne tereny są 

tam zbyt niskie położone, chcemy ażeby teren parku / chociaż geodezyjne 

jest to las / z roku na rok lepiej się prezentował . 

Natomiast komisja wnioskuje o  zajęcie się nieporządkiem  przy plaży   

miejskiej od strony parku  / przy czym należy usunąć zalegający tam gruz 

oraz uporządkować teren przez wycięcie krzewów  i trzciny /. 



Równocześnie komisja na wniosek komisji inwestycji i spraw gospodarczych 

dokonała oględzin miejsca za szkołą w Dolsku nie stwierdzając tam bałaganu. 

Były tam zgromadzone worki ,które zawierały liście kasztanowca / zostaną 

one spalone /,natomiast gruz będzie rozrzucony na tej drodze . 

Komisja w tej kwestii nie ma żadnych zastrzeżeń . 

Porządek obrad posiedzenia został wyczerpany . 

Przewodnicząca Komisja podziękowała wszystkim za udział i zakończyła 

posiedzenie komisji . 

 

Protokolant       Przewodnicząca Komisji 

Stefania Gagat     Lidia Pieprzyk    


