
PROTOKÓŁ NR 4 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 01 lipca 2015 roku 
 

Komisja w składzie: 
1. Lidia Pieprzyk Przewodnicząca Komisji 
2. Andrzej Michałowski członek komisji 
3. Marek Jurga członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Wiesław Klak – Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie 
2. Marek Gogół - pracownik Urzędu 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk, która powitała 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad 
posiedzenia Komisji: 
1. Analiza spraw związanych ze sprawami melioracyjnymi a w szczególności spółek 
wodnych. 
2. Koszty związane z utrzymaniem dróg gminnych. 
3. Sprawy bieżące. 
 
Ad1. 
Kierownik Wiesław Klak  Pokrótce przedstawił sprawozdanie z działalności Rejonowego 
Związku Spółek Wodnych w Śremie. 2011 roku doszło do porozumienia między RZSW a 
gminami Dolsk, Książ Wlkp, Śrem i Brodnica. Założeniem porozumienia był program który 
miał trwać 3 lata. W wyniku dobrych efektów jest kontynuowany. Zasięg działania RZSW w 
Śremie na terenie gminy Dolsk to sołectwa: Błażejewo, Dolsk, Drzonek, Gawrony, Księginki, 
Małachowo, Masłowo, Nowiecek, Ostrowieczno, Trąbinek i Wieszczyczyn. Budżet RZSW w 
Śremie to 146.579,00zł. W ostatnim czasie wzrosła ściągalność składek członkowskich z 45% 
na 70,96% w 2014 roku. Dzięki dotacją z gmin po przystąpieniu do programu budżet spółki 
wystarcza nie tylko na likwidację awarii, ale także na bieżącą modernizację i konserwację 
urządzeń melioracyjnych. Dotychczas konserwacje polegały na wycince i koszeniu tzw. 
roboty przygotowawcze teraz dzięki dotacji gmin rowy są odmulane do głębokości 40 cm. 
Dodatkowo do ponoszonych kosztów przez Spółkę zaczynają dochodzić koszty remontów 
przepustów. Ponadto kierownik dodał że ostatnie dwa lata suszy mogą mieć niekorzystny 
wpływ na urządzenia melioracyjne. 
Radny Marek Jurga Należy poprawić konserwację rowu we wsi Masłowo, ponieważ dreny 
są 0,5m niżej niż poziom dna rowu i wykonane prace nie przynoszą efektów. 
Kierownik Wiesław Klak Należ to sprawdzić i w razie potrzeby rozbudować rów. 
Radny Marek Jurga Apelowałby o wspólne posiedzenie Powiatowego Zarządu Dróg w 
Śremie, Urzędu Miasta i Gminy Dolsk i Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie o 
zakończenie sprawy rowu przebiegającego w miejscowości Masłowo 
Dobrym rozwiązaniem byłoby budowa rurociągu o długości 500 m a koszt rozłożyć na 
wszystkich. 
Kierownik Wiesław Klak Podobne rozwiązania mają miejsce w gminie Kórnik. 
Ad2. 
Następnie Przewodnicząc Komisji Lidia Pieprzyk  poprosiła Marka Gogóła o omówienie 
kosztów ponoszonych na drogi gminne. 
Parcownik Urzędu Marek Gogół Koszty związane z utrzymanie dróg należałoby 
wyodrębnić : 



-zimowe utrzymanie dróg które poniosła gmina. Dla porównania sezon 2013/2014-
32817,13zł, natomiast sezon 2014/2015-28086,50zł. Spadek kosztów wynika ze 
sprzyjających warunków atmosferycznych oraz faktu że cena posypywania została na tym 
samym poziomie 149 zł; 
-profilowanie dróg gruntowych wraz z uzupełnieniem ubytków materiałem w roku 2014 -
135.000,00zł i objęło 37,53 km dróg natomiast w roku 2015 profilowanie objęło 23,00 km 
drogi i wykorzystano na ten cel 100.000,00zł środków z budżetu. Wzrost kosztów 
poniesionych na profilowanie dróg związany jest ze wzrostem cen materiałów użytych do 
tychże prac. 
Radny Andrzej Michałowski Kiedy nastąpi przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w 
miejscowości Mszczyczyn? 
W odpowiedzi na pytanie Marek Gogół pracownik Urzędu Inwestycja wiąże się z dużymi 
nakładami finansowymi, ponieważ teren jest gliniasty i trudny do utwardzenia. Jesteśmy w 
trakcie sporządzenia kosztorysu. 
Radny Marek Jurga Co zrobić aby rolnicy nie orali rowów zlokalizowanych w pasie 
drogowym graniczących z ich polem? 
Parownik Urzędu Marek Gogół. Dobrym rozwiązaniem jest uświadomienie rolników. Można 
to również rozwiązać administracyjnie -obciążyć rolnika opłatą za zajęcie pasa drogowego. 
Ale to rozwiązanie jest bezwzględne i czasochłonne. 
Radny Marek Jurga Jak wygląda dalsza sprawa uregulowania wody opadowej przy 
wiatrakach? W dalszym ciągu sąsiadujące pola są zalewane ponieważ część rowu biegnącego 
przy drodze do wiatraków jest wyczyszczona pozostała część jest zasypana w konsekwencji 
woda deszczowa przy intensywnych opadach nie ma przepływu. 
Pracownik Marek Gogół jesteśmy w trakcie rozmów z właścicielem wiatraków. O efektach 
rozmów radnych będziemy informować. 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk Jak można przystąpić do Spółek? 
Kierownik Wiesław Klak  Rolnicy muszą wspólnie zdecydować o przystąpieniu. Sołectwo 
które nie przystępuje do Spółek tak naprawdę traci ponieważ dotacja z budżetu gminy jest 
taka sama, natomiast prace melioracyjne na terenie sołectwa nie są wykonywane. 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk Gdy Spółka rozpocznie na jesień prace 
konserwacyjne proszę poinformować komisję. Komisja chciałaby przyjrzeć się tym pracom. 
 
Przewodnicząca Lidia Pieprzyk podziękowała Panu Klakowi i Panu Gogółowi za 
udział w posiedzeniu i za tak szczegółowe zapoznanie komisji z tematami. 
Ad3.  
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk prosiła o wizję lokalną Komisji Ochrony 
Środowiska w sprawie drogi za Szkołą Podstawową w Dolsku. 
Komisja udała się na wskazane miejsce i dokonała oceny drogi i sąsiadującego terenu. Stan 
jest tragiczny. Utworzono składowisko gruzu po budowlanego, szkło, ramy okienne, barierki. 
Dwa kompostowniki przysypane delikatnie ziemią stwarzają niebezpieczeństwo, jeden 
kompostownik czynny z odpadami kuchennymi. Porozrzucane suche gałęzie. Komisja prosi o 
szybkie uporządkowanie terenu i wyjaśnienie sprawy. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  podziękowała wszystkim za przybycie i 
zakończyła posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Lidia Pieprzyk 


