
PROTOKÓŁ NR 13 
 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 16 czerwca 2016 roku 
 

Komisja w składzie: 
1. Marek Jurga Przewodniczący Komisji 
2. Lidia Pieprzyk członek komisji 

Ponadto na posiedzeniu komisji udział wzięli: 
1. Sławomir Strajbel pracownik referatu gospodarczego 
2. Maria Surowiec pracownik referatu gospodarczego 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitała członków 
Komisji i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji: 

1. Odnawialne źródła energii w naszej Gminie. 
2. Realizacja wycinki i nasadzeń drzew w gminie Dolsk 
 

Ad.1. 
Przewodniczący komisji z uwagi na otrzymaną odpowiedź na prośbę o przygotowanie 
informacji na temat odnawialnych źródeł energii w naszej gminie poprosił Sławomira Strajbla 
Pracownika Referatu Gospodarczego o krótkie zreferowanie tematu. 
 
Sławomir Strajbel poinformował iż na obecną chwilę pismo RG.6727.62.2016.SS z dnia 
10.06.2015r. /załącznik do protokołu nr 1/ zawiera pełną aktualną informację na temat 
odnawialnych źródeł energii w naszej gminie. Poinformował również iż w ostatnim czasie do 
urzędu wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego stwierdzające 
niedopuszczalność zażalenia dotyczącej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla budowy elektrowni wiatrowych w miejscowości Mełpin. 
 
Ad.2. 
Przewodniczący komisji poprosił Marię Surowiec Pracownika Referatu Gospodarczego o 
zapoznanie komisji z tematem pn. Realizacja wycinki i nasadzeń drzew w gminie Dolsk. 
 
Maria Surowiec poinformowała komisję o wycince drzew i krzewów z wyszczególnieniem 
lokalizacji tejże wycinki. Łącznie zostało usuniętych 25 drzew w 2016 roku i 36 drzew w 
2015 roku. 
Wszystkie wnioski dotyczące usunięcia drzew i krzewów zostały zrealizowane z wyjątkiem 
terenu gminnego za stacją benzynową w Dolsku, które ze względu na trudny teren 
przewidywane usunięcie odbędzie się w okresie zimowym. Wspomniała również o 
nasadzeniu drzew w ramach zbilansowania roślinności. 
 
Przewodniczący komisji zapytał o poniesione koszty wycinki oraz nasadzeń? 
Maria Surowiec przedstawiła kosztorys nasadzeń drzew i krzewów co stanowi załącznik do 
protokołu, jednocześnie informując że ogólny koszt nasadzeń w mieście Dolsk to koszt 
150,00zł natomiast koszt poniesionych nasadzenia w sołectwach stanowi 3.558zł. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
Przewodniczący Komisji Marek Jurga  podziękował wszystkim za przybycie i zakończyła 
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska. 
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Marek Jurga 


