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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 24 listopada 2017roku

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. Kaźmierski Stanisław Prezes Gminnego Związku Spółek Wodnych w Śremie
2. Wiesław Klak Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Śremie
3. Jarosław Kaczmarek Radny Miasta i Gminy Dolsk

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członków
Komisji, osoby zaproszone i przedstawił proponowany porządek obrad:

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

Przewodniczący Marek Jurga poprosił o informację jakie prace zostały wykonane, co
stwarza problemy.
Wiesław Klak poinformował, że Związek Spółek Wodnych na terenie gminy Dolsk ma 52
km urządzeń melioracyjnych do utrzymania. Rok 2017 jest specyficzny, minione lata były
suche i dlatego w roku bieżącym Spółki Wodne w dużej mierze zmagały się z awariami.
Dodatkowo Wiesław Klak poinformował,  że każde zgłoszenie jest  odnotowane, a awarie w
przeciągu 2-3 tygodni usunięte. Częstokroć jest to praca syzyfowa z uwagi na tamy jakie w
błyskawicznym tempie są odbudowywane przez bobry.
W roku 2017 zaplanowano wykonanie 11,5 km robót, wykonano 17,025km.

Stanisław Kaźmierski przybliżając dochody jakie Spółki Wodne miały do dyspozycji w roku
2017 poinformował, że:

· Przypis 40.518,00zł z czego dokonane wpłaty bieżące 31.072,00 zł
· Wpłaty zaległe 6.230,00 zł

Egzekucja skuteczna 76,69% ściągalności.

Przewodniczący Marek Jurga zapytał czy przedsiębiorcy partycypują w kosztach?
Stanisław Kaźmierski odpowiadając poinformował, że przedsiębiorcy nie wchodzą do
spółki. Do Związku Spółek Wodnych przystępuje dana miejscowość. W okresie trzech lat od
przystąpienia na terenie danej miejscowości nie są wykonywane żadne roboty melioracyjne.
Dopiero po opłaceniu trzeciej składki rocznej planuje się przeprowadzanie prac.
Radny Jarosław Kaczmarek potwierdził gdyż wieś Mełpin w bieżącym roku przystąpiła do
spółek. Dodał, zauważyć można brak zaangażowania mieszkańców w podejmowane działania
udrożniające rowy, z którymi mieszkańcy do czasu przystąpienia i opłacania składek we
własnym zakresie wykonywali, wychodząc z założenia, że płacę -wymagam.
Wiesław Klak poinformował, że wielokrotnie problem niedrożności urządzeń
melioracyjnych wynika z terenów nie będących w zakresie spółki.
Stanisław Kaźmierski poinformował, że gminna dotacja pozwala na większe zaangażowanie
środków w zakup wysokiej jakości sprzętu, jak również zwiększenie możliwości wykonania
prac na terenie gminy co skutkuje efektywnościom.
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Wiesław Klak podziękował za utrzymanie dotacji na stałym poziomie tj. 58.000zł
wspominając, że pozostałe gminy które przystąpiły do związku ograniczyły środki na dotację.

Przewodniczący Marek Jurga zapytał o zadłużenia w składkach mieszkańców z terenu
gminy Dolsk?
Stanisław Kaźmierski poinformował o skutecznej egzekucji składek tj.76,69% dodając, że
kilku wniosków dotyczących dłużników zostało przekazanych do Krajowego Rejestru
Długów.

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

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Marek Jurga


