
PROTOKÓŁ NR 14

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 28 października 2016 roku

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

Ponadto na posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku

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

1. Omówienie funkcjonowania wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków.

Odczytano protokół z poprzedniego posiedzenia komisji obecni członkowie komisji zapoznali
się z protokołem, po czym Przewodniczący Komisji podpisał protokół z tego posiedzenia.

Ad.1.
Przewodniczący komisji powitał zaproszonego Andrzeja Ratajczaka i poprosił o zapoznanie
radnych z podjętym tematem.

Andrzej Ratajczak poinformował, że obecnie oczyszczalnia ścieków jest w stanie usunąć
zanieczyszczenia z 87 tyś. m 3 ścieków, jednakże faktyczne maksymalna moc przerobowa to
240m3 z uwzględnieniem okresowego opadu deszczu, bez jednoczesnego uwzględnienia
miejscowości Księginki-Małachowo.

Radny Andrzej Michałowski zapytał czy  ilość ścieków  zmienia  się w  stosunku  do  lat
ubiegłych?
Andrzej Ratajczak poinformował, że ilość usuwanych zanieczyszczeń w stosunku do lat
ubiegłych jest stała. W 2016 roku liczebność ta może ulec zmianie z uwagi na zwiększenie
liczby użytkowników – podłączenie nieruchomości w miejscowościach Księginki i
Małachowo.

Wobec poruszonego zagadnienia budowy kanalizacji w Księginkach i Małachowo – etap V
radni zapytali ile nieruchomości zostało podłączonych i jakie są koszty wybudowania takiego
przyłącza.
Andrzej Ratajczak poinformował, że nieruchomości pozostawione bez przyłącza
kanalizacyjnego stanowią mniejszość. Natomiast średni koszt podłączenia kształtuje się na
poziomie 2000zł, uzależnione jest to od wielu czynników.

Przewodniczący Marek Jurga zapytał o przydomowe oczyszczalnie.
Andrzej Ratajczak wyjaśnił, iż w momencie budowy oczyszczalni ścieków rozwiązanie
gromadzonego osadu po ściekowego zostało w projekcie uregulowane poprzez
przekazywanie osadu po ściekowego do oczyszczalni w Śremie. Takie rozwiązanie znacznie
ograniczyło koszty inwestycyjne. W obecnej sytuacji gdzie rozpowszechniła się budowa
przydomowych oczyszczalni powstał problem usunięcia gromadzonego osadu po ściekowego
z terenów naszej gminy. Oczyszczalnia w Dolsku nie ma możliwości przetwarzania
powstałego osadu. Wobec czego nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie
ścieków borykają się z problemem usunięcia wytworzonego osadu po ściekowego.



Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku dodał, że brak zawarcia
porozumienia w momencie projektowania oczyszczalni w Dolsku spowodował, że w
momencie zawierania porozumienia z PGK w Śremie na przyjmowanie osadu po ściekowego
z oczyszczalni w Dolsku nie podlegało negocjacji warunków porozumienia. ZGK w Dolsku
usuwając osad po ściekowy generował ogromne koszty, od niedawna koszty te zostały
zmniejszone i kształtują się na poziomie trzykrotności ceny wody.

Przewodniczący Marek Jurga zapytał ile wygospodarowano zysków ze sprzedaży i na co
zostały przeznaczone te środki?
Andrzej Ratajczak wyjaśnił, że ZGK jest zakładem budżetowym wobec czego nie może
wypracować zysku, jednakże zgromadzone oszczędności przeznaczone są na modernizację
sieci wodociągowej i tak w 2015 roku zakupiono agregat prądotwórczy.

Przewodniczący Marek Jurga zasygnalizował, że hydrant w Masłowie nie jest sprawny.
Andrzej Ratajczak poinformował, że na terenie gminy przeprowadzane są regularne
przeglądy hydrantów i zapewnił, że wszystkie są sprawne. Uszkodzone hydranty są
natychmiast wymieniane na nowe. Odnosząc się do wskazanego urządzenia zlokalizowanego
w Masłowie wyjaśnił, że hydrant zamknięty jest na zasuwę.

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


