
PROTOKÓŁ NR 11 

 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 13 kwietnia 2016 roku 

 

Komisja w składzie: 

1. Lidia Pieprzyk Przewodnicząca Komisji 

2. Andrzej Michałowski członek komisji 

3. Marek Jurga członek komisji 

 

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Lidia Pieprzyk, który powitała członków 

Komisji i przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji: 

1. Rozpatrzenie złożonego wniosku o odwołanie Lidii Pieprzyk z pełnienia funkcji 

przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska. 

 

Ad.1. 

Podjęty temat wywołał wśród radnych wiele kontrowersji i podczas których zostały 

poruszane następujące zagadnienia i stwierdzenia: 

Przewodnicząca Komisji Lidia Pieprzyk chcąc wyjaśnić konflikt stwierdziła iż 

uzasadnienie do złożonego wniosku jest niezgodne z prawdą mianowicie: 

1. Nie dotrzymanie uzgodnień zawartych w opinii dotyczących projektu budżetu na 2016 

rok przygotowanej przez Komisję Ochrony Środowiska 

2. Brak bezpośredniego kontaktu z członkami komisji i nie realizowanie systematycznie 

planu pracy. 

3. Członkowie komisji nie otrzymują żadnych materiałów dotyczących obrad komisji 

kilka dni przed wyznaczonym terminem komisji 

4. Przewodnicząca przychodzi na spotkania komisji nie przygotowana. 

 

Odnosząc się do zarzutów Przewodnicząca Lidia Pieprzyk wyjaśniła iż w momencie 

wydania opinii przez Komisję Ochrony Środowiska jej celem było zabezpieczenie środków 

na remont Przedszkola w Mszczyczynie. Gdy Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych 

wydawała opinię dotyczącą budżetu na 2016 rok zostało wskazana inna propozycja źródła 

finansowania tegoż remontu. Nie chcąc nikogo krzywdzić uznałam za właściwe zmienić 

dotychczasowe ustalenia Komisji Ochrony Środowiska. 

Na co Radny Andrzej Michałowski stwierdził iż ustaleń się nie zmienia nawet gdy jest to 

zasadne. 

Radny Marek Jurga popierając Radnego Andrzeja Michałowskiego dodał iż należy być 

upartym i przystawać przy swoim. Ponadto dodał iż zabezpieczone środki na remont 

przedszkola miał być poniekąd pożyczone i późniejszym czasie oddane na rzecz 

samorządowego funduszu mieszkańców Dolska. 

 

Podczas rozmowy została również poruszona kwestia spotkań radnych na gruncie 

towarzysko-integracyjnym, które zdaniem Przewodniczącej Lidii Pieprzyk mają charakter 

intrygi. Na co Radny Marek Jurga zapewnił iż są to spotkania towarzysko integracyjne bez 

żadnych podtekstów organizowane na skutek zainteresowanych radnych. Tutaj Radny Marek 

Jurga wymienił przychylnych tym spotkaniom „starych radnych”-mówiąc o Radnych 

pełniących tę funkcję w poprzedniej kadencji jak również Radną Jadwigę Chojnacką. 

 

Przewodnicząca Lidia Pieprzyk zwróciła uwagę na brak jedności wśród radnych. 

 



Radny Marek Jurga przyrównał działania samorządu mieszkańców Dolska w ramach 

dysponowanego budżetu do podejmowanych działań na przykładzie funduszu sołeckiego 

Masłowo. Radny Marek Jurga podkreślił iż bez zaangażowania mieszkańców i wkładu ich 

prac posiadane środki w ramach funduszu sołeckiego nie wystarczyłyby na realizację 

zaplanowanych prac w danym roku. 

 

Komisja Ochrony Środowiska przystąpiła do procedury rozpatrzenia wniosku. 

 

W pierwszej kolejności zostało przeprowadzone głosowanie w sprawie odwołania 

Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska Lidii Pieprzyk z pełnienia funkcji. 

 

W wyniku głosowania 3 głosy za Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska została 

odwołana z pełnienia funkcji przewodniczącej. 

 

Następnie została zgłoszona jedna kandydatura radnego na funkcję Przewodniczącego 

Komisji Ochrony Środowiska. Radny Andrzej Michałowski wskazał Radnego Marka Jurgę na 

kandydata mającego pełnić funkcję przewodniczącego. Przystąpiono do głosowania. 

Kandydatura Radnego Marka Jurgi na przewodniczącego komisji Ochrony Środowiska 

została poparta 3 głosami za. 

 

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 


