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RF.0012.2.1.2019.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20.02.2019r.,
w godz. 13.30-14.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Nawrot Romuald,
2. Kaźmierski Stanisław,
3. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Marchlewska Maria  – Kierownik referatu Gospodarczego,

Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, powitał członków komisji, zaproszone osoby
i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Dolsk w 2019 roku.

2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2018 .( za czas od 03.12.2018-
31.12.2018).

Ad.1.
Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2019
roku.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego
M. Marchlewska. Poinformowała, że rada gminy określa w drodze uchwały
corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
przez gminę wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Program obejmuje swoim zakresem
realizację takich zadań jak :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
 Projekt programu stosownie do art. 11a ust. 7 został przekazany do zaopiniowania
Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, Kołom łowieckim, Fundacją Schroniska
dla Zwierząt w Gaju oraz zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.dolsk.pl w celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze
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gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zainteresowane podmioty
mają możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji. Biorąc
powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii :
1. Fundacji Schroniska dla Zwierząt w Gaju
2. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie
3. Koła łowieckiego nr 19 " Jeleń " w Piaskach
podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
Na zadanie „opieka nad zwierzętami” w budżecie na partycypację w kosztach utrzymania
schroniska w Gaju zabezpieczona jest kwota 27.000,00 zł ( 4%), na gotowość weterynaryjną
przeznaczona jest kwota 3.000,00 zł, natomiast na gotowość gospodarstwa do przyjęcia
zwierząt zabezpieczono 600,00 zł.  Na chwilę obecną ponsimy również koszty związane
z utylizacją zwierząt w wysokości  300,00 zł od sztuki.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w celu zaakceptowania
przedstawionego projektu uchwały.
Wyniki głosowania:

1. Nawrot Romuald - za
2. Kaźmierski Stanisław - za
3. Rzepczyński Jan – za

Ad. 2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
za 2018 rok. ( za czas od 3.12.2018-31.12.2018).
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji Jan Rzepczyński podziękował
zebranym radnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński
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Załącznik nr 2
do protokołu nr

       RF.0012.2.1.2019.KRIOŚ

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 za okres od 3.12.2018 do 31.12.2018.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
· Rzepczyński Jan – przewodniczący
· Kaźmierski Stanisław – członek,
· Nawrot Romuald- członek,

została powołana Uchwała nr II/6/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 3 grudnia 2018r.

Zgodnie z paragrafem 2 w/w uchwały komisja działa w następującym zakresie:
a) opiniowania projektu budżetu w zakresie działania komisji,
b) opiniowania wykonania budżetu w zakresie działania komisji,
c) spraw związanych z ekorozwojem i ochroną środowiska,
d) spraw dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie,
e) spraw związanych z gospodarką rolną w Gminie,
f) spraw zagospodarowania przestrzennego,
g) współpracy z Izbami Rolnymi i Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego,
h) spraw związanych z działalnością sołectw,
i) spraw związanych z działalnością ochotniczych straży pożarnych.

W okresie od 3 do 31 grudnia 2018 roku, komisja odbyła jedno  posiedzenie wspólne wraz
z Komisją Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa. Przedmiotem
obrad było omówienie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2019 rok.
Członkowie komisji podczas posiedzenia opracowali również plan pracy Komisji  Rolnictwa
i Ochrony Środowiska na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji
Jan Rzepczyński


