
PROTOKÓŁ NR 12 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 5 maja 2016 roku 
 

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

Radna Lidia Pieprzyk nieobecna usprawiedliwiona. 
 
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członka Komisji i 
przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji: 

1. Koszty utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym. 
2. Utrzymanie czystości w gminie Dolsk. Przegląd nielegalnych wysypisk śmieci. 

 
 

Ad.1 
Podjęty temat jest uzupełnieniem podjętego tematu na posiedzeniu z dnia 30 marca 
2016r. pn. Oceny stanu poboczy i dróg gminnych po okresie zimowym. Koszty 
utrzymania w okresie zimowy wnikającego z planu pracy komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Marek Jurga  poprosił Marka Gogóła pracownika Referatu 
Gospodarczego o przedstawienie omawianego zagadnienia.  

 
Marek Gogół zapoznał Komisję Ochrony Środowiska z całkowitymi kosztami poniesionymi 
w okresie zimowym 2015/2016 – 28.781,50 zł brutto. Poniesione koszty rozliczane w 
systemie godzinowym i stanowią 165 h posypywania i 38,5 h odśnieżania. Dodał iż 
poniesione koszty minionego sezonu są porównywalne z sezonem 2014/2015 z uwagi na 
zbliżone warunki pogodowe w wymienionych okresach. 
 
Przewodniczący Marek Jurga podziękował za informację sugerując iż pomimo łagodnych 
warunków klimatycznych w okresie zimowym należałoby zwrócić uwagę na tzw. „czarny 
lód” i newralgiczne miejsca np. skrzyżowania należałoby zabezpieczyć przed kolizjami. 
 
Wykorzystując obecność pracownika Referatu Gospodarczego Marka Gogóła obecni radni 
zadali kilka pytań w zakresie spraw bieżących i tak: 
 
Przewodniczący zapytał na jakim etapie są podjęte działania związane z remontem dróg po 
okresie zimowym? 
Marek Gogół poinformował że po rozmowach z wykonawcą ustalono termin 9 maja, który 
może zmienić się z uwagi na warunki pogodowe. 
 
Przewodniczący komisji zapytał również o podjęte prace dotyczące wycinki drzew i 
krzewów na poboczach dróg i rowów? 
Marek Gogół odpowiadając poinformował iż w zależności od możliwości finansowych i 
podjętych decyzji nastąpi realizacja zadania. 
 
Przewodnicząc Marek Jurga czy został sporządzony zakres robót dla poszczególnych 
sołectw w zakresie remontu dróg? 
Marek Gogół poinformował iż został sporządzony wykaz, zapraszając do referatu 
gospodarczego dla ewentualnego przedstawienia szczegółowych informacji w tym zakresie. 



 
Radny Andrzej Michałowski wspomniał o wcześniej poruszanym temacie uszkodzonego 
urządzenia melioracyjnego podczas przeprowadzanych prac związanych z budową przyłącza 
energetycznego do strzelnicy zlokalizowanej w Pokrzywnicy. 
Marek Gogół poinformował iż sprawa została zgłoszona wykonawcy robót. 
 
Przewodniczący Marek Jurga wspomniał o podejmowanym wielokrotnie zagadnieniu 
odbudowy rowu sąsiadującego z terenami elektrowni wiatrowych w Wieszczyczynie. 
Marek Gogół poinformował iż zostało skierowane pismo do inwestora elektrowni 
wiatrowych w celu złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. 
 
Radny Andrzej Michałowski zapytał o sprawę remontu oraz przycinki zadrzewienia drogi 
powiatowej w relacji Pokrzywnica-Ostrowieczno. 
Na co Marek Gogół poinformował ż przedmiotowa sprawa została skierowana do 
Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie. 
 
 
Ad.2  
Przechodząc do drugiego tematu Przewodniczący uściślił kilka problemów w zakresie 
podjętego tematu, a mianowicie czy urząd może podjąć działania mające na celu 
egzekwowanie od rolników utrzymania porządku w rowach sąsiadujących z ich polami oraz 
ich nie przeorywania? 
Marek Gogół poinformował że zaorywanie lub zwężanie pasa drogowego jest niezgodne z 
przepisami ustawy o drogach publicznych. 
 
Przewodniczący Marek Jurga poinformował o docierających sygnałach składowania śmieci 
w Kotowie na terenach prywatnych. 
Marek Gogół wyjaśnil iż składowanie materiałów możliwych do wtórnego wykorzystania 
np. gruz, drzewo czy metalowe konstrukcje jest możliwe przez właściciela gruntu pod 
warunkiem posiadanego odpowiednie zezwolenia. Wspomniany teren można rozpatrzyć w 
kategoriach rekultywacji terenu. Wówczas właściciel gruntu jest zobligowany do posiadania 
zezwolenia na rekultywacje przedmiotowego terenu. Każde inne działania związane z 
gospodarowaniem odpadami jest niezgodne z przepisami prawa. 
 
Na skutek podjętej decyzji przez Komisję Ochrony Środowiska o przeprowadzeniu wizytacji 
terenu gminy mając na uwadze przegląd nielegalnych wysypisk śmieci Marek Gogół 
poinformował członków komisji że zgodnie z przepisami ustawy o odpadach domniemywa 
się że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na danej 
nieruchomości. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek usunięcia odpadów z miejsca 
nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. 
 
Komisja Ochrony Środowiska w pierwszej kolejności udała się do Kotowa w celu 
weryfikacji wspomnianego wyżej problemu przyglądając się wspomnianym terenie z drogi 
434, następnie zwróciła uwagę na dzikie wysypisko śmieci na trasie Drzonek-Pinka, jak 
również składowane śmieci na przyległych terenach z drogą Pokrzywnica-Księginki. 
 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
 



Przewodniczący Marek Jurga podziękował za przybycie i zakończył posiedzenie Komisji 
Ochrony Środowiska. 
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Marek Jurga 


