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RF.0012.2.6.2019.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 20.05.2019r.,
w godz. 8.00-9.00 w pokoju nr 13 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.
W posiedzeniu uczestniczyli:

· Opielewicz Witold – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dolsku,

· Ratajczak Andrzej Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku,
· Skorupka Ilona – Pracownik Referatu Gospodarczego

Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, powitał członków komisji, zaproszonych gości
i podziękował za przybycie na posiedzenie. Poinformował, że przedmiotem obrad komisji
będzie realizacja następujących punktów z planu pracy komisji:

1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży.
2. Zapoznanie się z możliwościami wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni

ścieków.
3. Kontrola nasadzeń drzew miododajnych.
4. Odczytanie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony

Środowiska oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Ad.1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży.
Głos zabrał Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  W. Opielewicz, który
przedstawił radnym informację o stanie przygotowania plaży do sezonu letniego. Podobnie
jak w roku ubiegłym w okresie od 13 lipca do 11 sierpnia 2019 utworzone zostanie miejsce
wykorzystywane do kąpieli. W tym czasie na plaży w godzinach od 10.00-18.00 będzie
pełniony dyżur ratowniczy. W czasie weekendów dyżur pełniony będzie przez 2 ratowników.
W pozostałym okresie czyli przed 15 lipca i po 17 sierpnia bezpieczeństwa na plaży pilnować
będą patrole wodne, ale nie będzie pełnionego stałego dyżuru ratowniczego, kąpielisko będzie
niestrzeżone.
Badanie wody będzie przeprowadzone przed 15 lipca 2019 roku oraz w trakcie sezonu przez
laboratorium z Leszna. W naszym jeziorze parametry chemiczne wody są zachowane
występuje jedynie problem z przejrzystością wody. Na jakość wody wpływ mają okoliczne
pola na których wykonuje się opryski, prowadzenie odpowiedniej gospodarki rybnej mogłoby
poprawić jakość wody, w której znajduje się obecnie dużo glonów, mułu.
Przewodniczący komisji J. Rzepczyński prosił o odpowiedź czy nadal obowiązuje Strefa
Ciszy nad naszym jeziorem, gdyż kiedyś tabliczki informujące o tym znajdowały się przy
akwenach. Również prosi o wyjaśnienie na jakich zasadach ląduje na jeziorze  wodnosamolot,
który zakłóca spokój wędkarzy.



2

W. Opielewicz odpowiedział, że strefa ciszy obejmuje wszystkie jeziora w okolicy, co zostało
określone w uchwale Rady Powiatu Śremskiego. Zwolnione z obowiązku zachowania strefy
są jednostki, które działają w celu ratowania zdrowia i życia jak np. WOPR, Policja. Jeżeli
chodzi o wodnosamolot to lądowania przeprowadzane na jeziorze są niezgodne
z obowiązującymi przepisami. Nie ma wydanych pozwoleń i zgód na lądowanie na jeziorze,
stwarza to zagrożenie dla poruszających się po jeziorze kajakarzy, rowerów wodnych
czy osób uprawiających windsurfing.
Radny J. Rzepczyński prosi o odpowiedź czy został rozwiązany problem z wywozem ścieków
z toalet znajdujących się przy plaży.
Kierownik W. Opielewicz poinformował, że problem ten pojawia się corocznie w czasie
dużego natężenia ruchu na plaży co ma miejsce w czasie weekendów.  Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dolsku nie świadczy wtedy usług i pozostaje korzystanie z prywatnych firm,
które świadczą tego typu usługi lecz niestety cena jest bardzo wygórowana.
 W. Opielewicz poinformował radnych, że na obradach najbliższej sesji zostanie
przedstawiony projekt uchwały w sprawie przekazania majątku Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku w postaci mienia komunalnego stanowiącego działkę
o powierzchni 0,7810 ha w Dolsku wraz z oświetleniem oraz małą architekturą. Obszar ten
to tzw. park. Kierownik zauważył, że zakres prac zostaje zwiększony, a obecna sytuacja
kadrowa w MGOSiR w Dolsku z powodu odejścia kolejnego pracownika nie jest
wystarczająca i będzie trwał nabór na wolne stanowisko pracy. Wynagrodzenie które  można
zaoferować to minimalna płaca i pojawia się problem z chętnymi osobami do pracy.
Wynagrodzenie to nie jest adekwatne do zakresu wykonywanych czynności i brakuje z tego
powodu rąk do pracy, otrzymując 1700,00 zł netto nie można w dzisiejszych czasach
utrzymać rodziny i kolejni pracownicy odchodzą.
Do obrad dołączył  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku A. Ratajczak, który
również poinformował, że poszukuje pracownika a kwota, którą można zaproponować
jest stanowczo za niska i brakuje chętnych do prac fizycznych.

Przewodniczący J. Rzepczyński podziękował za udział Kierownikowi W. Opielewiczowi
i przystąpiono do omówienia kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.2. Zapoznanie się z możliwościami wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Dyrektor A. Ratajczak poinformował, że w dniu 19 marca 2019 roku została podpisana
umowa o odbiór nieczystości ciekłych w stacji zlewnej pomiędzy Gminą Dolsk -  Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Dolsku, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu.
Oznacza to, że ZGK w Dolsku będzie świadczył usługi wywozu osadów ściekowych
z przydomowych oczyszczalni ścieków, których zrzut będzie odbywał się w ZWiK Sp. z o.o.
w Gostyniu. Cena za odbiór 1m3  osadu to 50,00 zł netto i należy doliczyć 8% vat, natomiast
opłata za transport wozem asenizacyjnym liczona będzie na podstawie faktycznie
przejechanych kilometrów z miejsca odbioru do punktu zrzutu osadów ściekowych
na oczyszczalni ścieków i wynosić będzie 3,96 zł netto za 1 km plus 23 % vatu. A. Ratajczak
poinformował, że średni koszt przy wywozie 1,5 m3 osadu i odległości 32 km kształtować
się będzie na poziomie 240,00 zł. Do chwili obecnej zainteresowanie jest znikome, były tylko
3 telefony z pytaniami, a nie została zrealizowana ani jedna usługa wywozu.
Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński prosi o odpowiedź jak wygląda sytuacja z zakupem
nowej beczki.
Dyrektor A. Ratajczak poinformował, na obecnie zakład nie posiada jeszcze wystarczającej
kwoty finansowej aby zrealizować zakup, koszt zakupu 9 letniej beczki o pojemności 7 m3

z samochodem oscyluje przy kwocie 150.000,00 zł, sama beczka z uzbrojeniem to wydatek
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rzędu 50.000,00 zł, a koszt zakupu samochodu  to ok. 80.000,00 zł. Zakup ten staje
się priorytetem, gdyż obecnie transport nieczystości obywa się 20 letnią beczką o pojemności
4m3, a jej stan techniczny pozostawia wiele do życzenia.

Ad.3. Kontrola nasadzeń drzew miododajnych.
Członkowie Komisji wraz z pracownikiem Referatu Gospodarczego  I. Skorupką dokonali
kontroli nasadzeń drzew miododajnych. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dotację
z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 15.300,00 zł, co pozwoliło na zakup 170 szt.
drzewek.  Drzewka zostały posadzone przez firmę Ogród i Las H. Mikołajczaka. Sadzonki
lip zostały posadzone w pasie dróg gminnych w miejscowościach:
 - Pokrzywnica 45 szt,
 - Międzychód – 30 szt,
 - Małachowo – 35 szt,
 - Mszczyczyn – 40 szt,
 - Rusocin – 20 szt.
Wszystkie nasadzone drzewka się przyjęły. Za wykonaną usługę nasadzenia oraz poniesiony
koszt zakupu palików, taśmy, hydrożelu i po dokonanym odbiorze i podpisanym protokole
odbioru robót  firma Ogród i Las otrzymała wynagrodzenie w wysokości 11.630,00 zł.
Jednocześnie za roczne utrzymanie i sprawowaną  opiekę nad drzewkami firma otrzyma
w październiku 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 6.500,00 zł. Wizja terenowa zostanie
przeprowadzona jeszcze raz przez członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przed
upływem terminu okresu gwarancji i opieki.

Ad. 4. Odczytanie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.
Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński odczytał protokół nr RF. 0012.2.5.2019 z dnia
8 maja 2019 roku ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego  protokołu, który został
zaakceptowany 3 głosami „za”.

Głosowanie w sprawie wniosku:
1. Rzepczyński Jan - za
2. Kaźmierski Stanisław - za
3. Nawrot Romuald - za

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia Jan Rzepczyński
podziękował radnym za udział i zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński


