
PROTOKÓŁ NR 5 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 16 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. Maria Surowiec – Pracownik Urzędu 
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. Ocena wykonania programu dot. realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk. 
2. Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci na terenie gminy Dolsk 
3. Sprawy bieżące. 
 
Ad1. 
Pracownik Urzędu Maria Surowiec omawiając program opieki nad zwierzętami 
poinformowała że w drodze negocjacji została zawarta umowa z Panem Jerzym Porwitem w 
celu zapewnienia leczenia zwierzętom bezdomnym będącymi ofiarami wypadków. W 2014 
roku nie było żadnego zdarzenia, natomiast 2015 roku miało miejsce jedno zdarzenie.  
 
Ad2. 
Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  zapytała Marka Gogóła czy urząd zawarł umowę 
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Śremie na odbiór osadu z przydomowych 
oczyszczalni? 
Pracownik Urzędu Marek Gogół aktualnie trwają rozmowy w celu zawarcia umowy. 
Problem jest istotny. Oczyszczalnia przy ZGK w Dolsku jest również oczyszczalnią 
biologiczną i wytwarza osad który odbiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 
Śremie, natomiast osadu z indywidualnych oczyszczalni przydomowych nie chce odbierać. 
Radny Marek Jurga Co mają zrobić gospodarstwa domowe zaopatrzone w przydomowe 
oczyszczalnie? 
W odpowiedzi Pan Marek Gogół poinformował, że osad z przydomowych oczyszczalni 
może być wykorzystywany jako nawóz na pola po uprzednim przebadaniu. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk  poprosiła Marka Gogóła o omówienie 
nielegalnych wysypisk śmieci. 
Pracownik Urzędu Marek Gogół zgłoszone jest jedno dzikie wysypisko śmieci na terenie 
miejscowości Pokrzywnica - nieruchomość Pana [...]. Temat wielokrotnie podejmowany bez 
skutku ze względu na bierną postawę ze strony właściciela. Wysypisko to powstało kilka lat 
temu składowane zostały materiały budowlane, obecnie jest zarośnięte.  
Aktualnie system gospodarowania odpadami który został wdrożony w 2011 roku obejmuje 
wszystkich mieszkańców gminy.  
Radny Marek Jurga śmieci wyrzucane z samochodów trafiają do rowów tworząc wysypiska 
śmieci. Dodatkowo problem stwarzają bezdomne zwierzęta, które rozrzucają te śmieci.  
Pracownik Urzędu Marek Gogół rowy nie są dzikimi wysypiskami. Za nieczystości w pasie 
drogowym odpowiada właściciel gruntu. 



 
Ad3.  
Komisji Ochrony Środowiska udała się na wizję lokalną celem sprawdzenia terenu za Szkołą 
Podstawową w Dolsku. 
Na miejscu zastano porządek , komisja uznała sprawę za zakończoną. 
 
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 


