
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 28 listopada 2016 i
19 grudnia 2016roku

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

Ponadto na posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Maria Woroch Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Janina Pawełczyk Radna Miasta i Gminy Dolsk

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

1. Zapoznanie się z propozycjami do budżetu na 2017 rok oraz zaopiniowanie tego
projektu.

2. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.

Ad.1.
Przewodniczący komisji poinformował, że nie ma większych zastrzeżeń do projektu budżetu
na 2017 rok, kierując pytanie do Burmistrza MiG Dolsk dlaczego w planie wydatków
inwestycyjnych została uwzględniona Budowa wodociągu w Lipówce?

Burmistrz Henryk Litka odpowiadając wyjaśnił, że w roku 2016 zaplanowano w budżecie
środki na sporządzenie dokumentacji, jednakże dokumentacja ta została wykonana w oparciu
o nieaktualne dokumenty geodezyjne, tak więc skompletowanie dokumentacji zadania zostało
przesunięte w czasie na rok 2017. Natomiast budowa wodociągu w Lipówce zostanie
wstrzymane do czasu pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które
częściowo sfinansuje zadanie. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk poinformował, że
koszt budowy wodociągu kształtować się będzie na poziomie ok. 400.000 zł.
Radna Janina Pawełczyk zapytała projekt inwestycyjny uwzględniać będzie koszt przyłącza
do wodociągu?
Odpowiadając Burmistrz Henryk Litka poinformował,  że  wydatki  związane  z  przyłączem
ponoszone będą przez właścicieli nieruchomości.

Odnosząc się do punktu 2 „Modernizacja dróg gminnych Pokrzywnica” w planie wydatków
inwestycyjnych na 2017 rok Burmistrz Henryk Litka poinformował Komisję, że z końcem
bieżącego miesiąca upływa termin składania wniosków, który oczywiście został złożony do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki
Mieniem w Poznaniu.
Przewodniczący Marek Jurga zapytał ile środków możemy pozyskać na skutek złożonego
wniosku?
Burmistrz MiG Dolsk poinformował, że na zadanie pn. „budowy drogi gminnej , dojazdowej
do gruntów rolnych” jest przydzielona określona kwota, która zostanie rozdysponowana



wśród wnioskujących. Najprawdopodobniej kwota 60-70 tys. zł jest kwotą realną do
pozyskania.

Radny Andrzej Michałowski wspomniał, że teren jest utwardzony, uszykowany pod nową
nawierzchnię.

Radni analizując rozdział „Gospodarki Komunalnej i ochrony środowiska zostali
poinformowani iż dopłaty do budowy oczyszczalni przydomowych jak również utylizacja
eternitu dla starostwa zostały zaplanowane na poziomie budżetu 2016r.

Skarbnik MiG Dolsk dodała aby pozyskać dofinansowanie do utylizacji eternitu należy
skierować wniosek do Starostwa Powiatowego w Śremie

Poruszając kwestię dotacji Burmistrz Henryk Litka wspomniał, że zaplanowana dotacja
celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w rozdziale 1010
Rolnictwo została zaplanowana na poziomie tegorocznego budżetu.
Radna Janina Pawełczyk zasugerowała  zawarcie  aneksu  do  umowy  z  Rejonowym
Związkiem Spółek Wodnych w Śremie w celu zwiększenia prac związanych z utrzymaniem
dobrego stanu urządzeń melioracyjnych w formie wykaszania rowów.
Burmistrz Henryk Litka wspomniał o możliwości pozyskania środków z Międzygminnego
Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna na zadania dot. renowacji rowów
przydrożnych i regulacji stawów

Przewodniczący Marek Jurga pochwalił efektywne prace Rejonowego Związku Spółek
Wodnych w Śremie w egzekucji składek członkowskich. Inwestowanie środków pieniężnych
na sprzęt wykorzystywany w pracach modernizacyjnych i w końcu widoczny efekt
przeprowadzenia prac przez spółkę.
Burmistrz Henryk Litka nawiązując do wcześniej wspomnianej możliwości pozyskania
środków z Wielkopolski Gościnnej wraz z środkami Spółek Wodnych i wykorzystaniu
całościowo na prace związane z wykaszaniem urządzeń melioracyjnych.

Przewodniczący Marek Jurga zapytał czy w budżecie zostały zagwarantowane środki
związane z wykaszaniem traw na terenie sołectw.
Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że koszt paliwa zagwarantowany jest w rozdziale
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w obrębie środków funduszu sołeckiego jakie
sołectwo ma do dyspozycji, jak również zakup sprzętu pozwalającego utrzymać zieleń w
należytym porządku.

Radna Janina Pawełczyk zapytała co z terenem parku w Nowieczku, który jest
ogólnodostępny i nie jest boiskiem przy świetlicy.
Burmistrz Henryk Litka kwestia przedmiotowego terenu będzie rozwiązana w ramach
wyodrębnienia utrzymania zieleni w miastach i gminach ewentualnie należałoby utworzyć
paragraf wskazując szczegółowo zadanie.

Poruszono również temat śmieci na przystankach autobusowych oraz problem utrzymania
porządku w czasie obchodów odpustu ku czci patrona parafii w Wieszczyczynie. Sugerując
aby zdopingować proboszcza w utrzymaniu porządku.
Radna Janina Pawełczyk wspomniała o problemie utrzymania porządku na terenie
wykorzystywanym przez parafię Błażejewo w formie parkingu.



Przewodniczący Marek Jurga wskazując rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
zauważył zmniejszenia wydatków o ok 10% w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok.

Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił iż zmniejszenie wydatków wynika  zakończenia zadania –
dzierżawa sprzętu służącego monitorowaniu.

Wszyscy zgodni byli, że Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Dolsk i
Książ Wlkp. angażowane przez Państwową Straż Pożarną w Śremie do prac porządkowych.
Radna Janina Pawełczyk zasugerowała założenie centralnego ogrzewania w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Masłowie co zmniejszy koszty ogrzewania OSP.
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że OSP nie ma potrzeby ciągłego ogrzewania.
Ogrzewanie obiektu OSP polega na dogrzaniu pomieszczenia w przypadku gdy na dworze
panuje minusowa temperatura.
Przewodniczący Marek Jurga zasugerował modernizację budynku, który w efekcie
przyniesie oszczędności w utrzymaniu przedmiotowego budynku.
Burmistrz Henryk Litka modernizacja w postaci wymiany okien czy ocieplenia budynku
jest warta przemyślenia

Przewodniczący Marek Jurga analizując rozdział wydatków oświatowych w szkołach
podstawowych przypomniał wcześniej wyrażone spostrzeżenia radnego Jacka Worocha w
sprawie braku sali sportowej w Szkole Podstawowej w Masłowie.
Radny Marek Jurga wspomniał jak na przestrzeni lat był rozwiązywany problem braku sali.
Jednocześnie poinformował, że absolwenci tejże szkoły wraz z rodzicami obecnych uczniów
zaangażują się w budowę sali gimnastycznej.
Radna Janina Pawełczyk zasugerowała aby zmniejszyć wykup gruntów o 20.000zł i
przeznaczyć na dokumentację zadania – budowy sali sportowej.
Komisja Ochrony Środowiska została poinformowana o ostatnich ustaleniach Komisji
Oświaty Kultury i Sportu - z uwagi na trudną sytuację finansową gminy nie jest wskazanym
planowanie środków na budowę sali sportowej w Szkole Podstawowej w Masłowie nawet na
stworzenie dokumentacji gdyż nie ma perspektyw na realizacje budowy sali w czasie
ważności dokumentacji. Tak więc nie rozsądnym byłoby planować środki na dokumentację
zadania.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak podpowiadając poinformowała, że należałoby
zorientować się w możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji –
sala  sportowa  przy  Szkole  Podstawowej  w  Masłowie  i  wówczas  zaplanować pozycję w
budżecie.

Radna Janina Pawełczyk przypomniała o problemie szamba i ścieków komunalnych przy
Szkole Podstawowej w Masłowie i zaproponowała budowę przydomowej oczyszczalni, która
rozwiązałaby problem nieczystości.
Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że sprawdzi ile szkoła zaplanowała środków w
przyszłorocznym budżecie na prace remontowe. Jednocześnie poinformowała, że z budżecie
na 2016 rok zostały niewykorzystane środki na realizacje zadań związanych (szambo i
azbest), które najprawdopodobniej 2017 roku stanowić będą nadwyżkę. Wobec powyższego
można by było zaangażować wspomniane środki w celu wybudowania przydomowej
oczyszczalni

Radny Andrzej Michałowski uważa, że zaplanowane środki na „Wykonanie altanki i zakup
elementów placu zabaw w Dolsku” należałoby przeznaczyć na coś innego.



Radna Janina Pawełczyk zwróciła uwagę, że środki do dyspozycji funduszu samorządu
mieszkańców tj. 28.000zł jest większy niż środki, które zostały zaplanowane na wykonanie
altanki pytając na co została zaplanowana różnica?
Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że wyjaśni w późniejszym czasie.
Radna Janina Pawełczyk zasugerowała aby środki będące do dyspozycji mieszkańcom
Dolska przeznaczyć na modernizację dróg w Dolsku.

Przewodniczący Marek Jurga zwrócił uwagę na brak zaplanowanych środków na
rozbudowę filii przedszkola w Międzychodzie na rok szkolny 2017/2018. Sygnalizując, że
kwota przeznaczona na adaptację pomieszczeń może być znacznie mniejsza niż kwota
obciążająca budżet gminy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania w przedszkolach z sąsiednich
gmin.

Radna Lidia Pieprzyk wspomniała o zaplanowaniu środków na adaptacje pomieszczeń na
świetlicę wiejską wcześniej zajmowanym przez Filię Przedszkola w Mszczyczynie.

Komisja Ochrony Środowiska po dogłębnym zapoznaniu się z projektem budżetu na 2017 rok
uznała za ważne uwzględnienie w powyższym dokumencie:

· budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Masłowie
wskazując nadwyżkę z działu Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;

· przygotowania intencji sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Masłowie
wskazując zmniejszenie o 20.000zł zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na
2017 rok – wykup gruntów;

· adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Międzychodzie na przedszkole dla większej
liczby dzieci, aniżeli Filia Przedszkola w Międzychodzie proponuje do tej pory;

· adaptacji pomieszczeń na świetlicę wiejską wcześniej zajmowanych przez Filię
Przedszkola w Mszczyczynie.

Przewodniczący Komisji Marek Jurga podziękował wszystkim za przybycie i zarządził
przerwę w obradach w celu sformułowania wniosku do budżetu na 2017 rok. Posiedzenie
Komisji Ochrony Środowiska zostanie wznowione niezwłocznie w celu opracowania planu
pracy komisji na 2017 rok.

Po przerwie w dniu 19 grudnia 2016 roku Komisja Ochrony Środowiska przystąpiła do pracy
nad opracowaniem planu pracy komisji na rok 2017. W efekcie zaproponowanych tematów
plan pracy Komisji Ochrony Środowiska przedstawia się następująco:

I kwartał
1. Rozstrzygnięcie przetargu na wywóz śmieci na rok 2017.
2. Zapoznanie się z nowymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew i krzewów.

II kwartał
1. Opiniowanie wykonania budżetu za 2016 rok.
2. Ocena stanu dróg i poboczy po okresie zimowym. Koszty utrzymania okresu

zimowego.
3. Zapoznanie się z przygotowaną dokumentacją dotyczącą realizacji zadania „Budowa

wodociągu w Lipówce” oraz możliwości pozyskania środków na realizację zadania.
4. Analiza wykonania inwestycji i remontów dróg zaplanowanych w 2016 roku.



III kwartał
1. Spotkanie z władzami Spółek Wodnych dotyczące zakresu prac na terenie gminy

Dolsk.
2. Ocena wybranych placów zabaw i terenów przyległych do świetlic wiejskich i

przedszkoli działających na terenie gminy Dolsk.

IV kwartał
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok
2. Wykonanie i realizacja dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w

roku 2017.
3. Plan pracy na rok 2018.

Inne sprawy: opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub
Burmistrza na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji.
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Marek Jurga podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Marek Jurga


