
PROTOKÓŁ NR 8 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 29 lutego 2016 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. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk 
 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Lidia Pieprzyk, który powitała członków 
Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji: 

1. Sprawy bieżące wynikające ze zgłoszonych wniosków na XIV Sesji Rady Miasta i 
Gminy Dolsk dotyczące: 

• Dzikiego wysypiska śmieci które pojawiło się w Kotowie 
• Wylewania gnojowicy przy ujęciu wody w Ostrowiecznie. 

 
Komisja Ochrony Środowiska w porozumieniu z Kierownikiem Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Dolsku Andrzejem Ratajczakiem oraz sołtysem sołectwa Ostrowieczno 
Marian Piaseckim i Radnym Janem Rzepczyńskim zdecydowała podjąć działania 
zmierzające do rozwiązania zaistniałego zgłoszenia. 
Komisja Ochrony Środowiska zdecydowała o wizji lokalnej wskazanego terenu gdzie nie 
stwierdziła śladów wylewania gnojowicy. Wizytacja Komisji Ochrony Środowiska poszerzyła 
swój zakres oględzin o sąsiadujące tereny, gdzie również nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. 
 
Na zgłoszenie powstania dzikiego wysypiska śmieci na terenie wsi Kotowo Komisja Ochrony 
Środowiska przeprowadzała oględziny terenu wsi Kotowa dostępnego dla całego 
społeczeństwa. Z uwagi na ogólne wskazanie terenu powstania wysypiska Komisja Ochrony 
Środowiska nie dostrzegła tegoż faktu. Po uszczegółowieniu wskazanego terenu przez p. [...] 
Komisja z drogi 434 stwierdziła fakt składowania odpadów na terenie prywatnym. Z tak dużej 
odległości trudno stwierdzić co jest składowane, można domniemać iż są to gruz, drewno i 
metalowe elementy do wtórnego wykorzystania. 
 
W toku posiedzenia Komisja Ochrony Środowiska zwróciła się do p. [...] o dokładne 
wskazanie miejsca, w którym jego zdaniem wylewana jest gnojowica. Odpowiadając 
poinformował komisję, iż teren dotyczy pól położonych w obrębie miejscowości Trąbinek-
Masłowo przy rowie melioracyjnym - prawdopodobnie działka nr [...] w obrębie 
miejscowości Trąbinek. Komisja w celu sprawdzenia przypuszczeń mieszkańca gminy udała 
się na wskazany przez niego teren. Po przeprowadzeniu obserwacji z drogi gminnej Komisja 
zauważyła ślady ciągnika rolniczego na gruncie i ślady wypalonej trawy. 
 
W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej Komisja Ochrony Środowiska prosi Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk o pomoc w wyjaśnieniu poruszanych zagadnień. 
 
Po przeprowadzonej wizytacji Komisja Ochrony Środowiska podjęła dalszą część posiedzenia 
w celu wyjaśnienia sprawy dotyczącej odwołania Przewodniczącej Komisji Ochrony 
Środowiska Lidii Pieprzyk z pełnienia dotychczasowej funkcji. Po przeprowadzonej 



rozmowie wśród członków komisji Radny Andrzej Michałowski proponował by funkcję 
Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska pełnił Radny Marek Jurga. Jednakże 
wniosek taki nie został sprecyzowany i tym samym sprawa pozostała bez rozstrzygnięcia. 
 
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 


