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RF.0012.2.10.2020.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 7.10.2020r.,
w godz. 14.45-16.30 w sali nr 15 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.

Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, powitał członków komisji i poinformował,
że komisja spotkała się w celu omówienia następujących punktów z planu pracy komisji:

1. Realizacja działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska,
2. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk,
3. Wykorzystanie gminnej dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych

przez spółki wodne.

Ad.1. Realizacja działań naprawczych w zakresie ochrony środowiska.
Pracownik referatu gospodarczego M. Wyrzykiewicz poinformowała, że w roku 2020
wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych
budynkach jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
 Dotacji udziela się na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, polegającej na wymianie
istniejącego pieca lub kotła o niskiej sprawności energetycznej, na proekologiczne źródła
ciepła, takie jak:
1) ogrzewanie elektryczne,
2) kocioł gazowy,
3) kocioł automatyczny opalany paliwem stałym ( biomasa w tym drewno, ekogroszek)

Wnioskodawca na wymianę źródła ciepła może uzyskać dotacje w wysokości 50% kosztu
zakupu nowego urządzenia udokumentowanego fakturą, lecz nie więcej niż:
1) 3000,00 zł - w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie jeden lokal mieszkalny lub
budynek mieszkalny jednorodzinny,
2) 3500,00 zł - w przypadku, gdy urządzenie obsługiwać będzie lokale mieszkalne w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na
ten cel w danym roku budżetowym Gminy. Na ten moment gmina ma zabezpieczone
w budżecie dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł.
Kwota zabezpieczona w budżecie gminy jest niewystarczająca, stąd prośba skierowana do
radnych aby zwiększyć środki finansowe na ten cel.
Gminy w naszych okolicach przeznaczają znacznie większe środki na tego typu zadania aby
choć częściowo wspomóc mieszkańców gminy w tej inwestycji. Zgodnie z przepisami prawa
wszyscy posiadacze pieców bezklasowych muszą do końca roku 2024 r wymienić piece,
a pozostałe osoby posiadające piece klasy III i IV do końca roku 2028 .
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M. Wyrzykiewicz zwróciła radnym uwagę, że należy również sprawdzić i dostosować piece
i kotły w świetlicach i przedszkolach znajdujących się na terenie gminy Dolsk.
Cały czas jest prowadzona kampania informacyjna, polegająca na dystrybuowaniu ulotek
wydanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w temacie wpływu
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz poradnik antysmogowy.

Omówienie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Dolsk.
M. Wyrzykiewicz poinformowała, że cały regulamin jest stworzony od początku
z uwzględnieniem wszystkich wyroków, które prokurator wskazał w swoim piśmie.
W dniu 27 lutego 2020r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo Prokuratora
Rejonowego w Śremie dotyczące uchwały Nr XXX/201/13 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Dolsk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r., poz. 2625 i 4137). W przedmiotowym piśmie
Prokurator Rejonowy w Śremie zwrócił uwagę na niezgodność zapisów przedmiotowej
uchwały z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w szczególności
w zakresie:
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego uchwalonych z naruszeniem art. 4 ust. 2 pkt. 1c ustawy,
b) zakazu wprowadzania zwierząt na określone tereny, uchwalonych z naruszeniem
art. 4 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
c) poddaniu deratyzacji wszystkich nieruchomości na terenie gminy podczas gdy art.
4 ust. 2 pkt. 8 ustawy wymaga wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej
deratyzacji.
Analizując wskazane niezgodności oraz zapisy dotychczasowego regulaminu, opracowano
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dolsk w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439) przedmiotowy
dokument uwzględnia wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy
pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi, częstotliwości i sposobu pozbywania
się nieczystości ciekłych, a także obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji wraz z terminami jej przeprowadzenia. Wymagania w zakresie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Dolsk dotyczące postępowania z odpadami
komunalnymi reguluje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT", którego gmina Dolsk
jest członkiem i dlatego nie znalazło to odzwierciedlenia w niniejszym projekcie. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020r. poz. 1439), Rada Miasta i Gminy Dolsk po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dolsk.

Członkowie komisji przedmiotowy projekt uchwały zaakceptowali 3 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan - za
2. Kaźmierski Stanisław - za
3. Nawrot Romuald – za
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Ad.2. Realizacja planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk, przedstawił pracownik referatu
gospodarczego S. Strajbel, który poinformował, że cały czas trwają prace nad procedurą
zmiany studium, ale czas trwającej pandemii i ograniczenia z tego wynikające wpływają na
opóźnienie prac z tym związanych. Prace nad studium opóźnione były także w związku z
koncepcją budowy obwodnicy Dolska. Na chwilę obecną czekamy za opinią Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska na wydanie decyzji, komplet dokumentów został przez nas
złożony we wrześniu 2019 roku.
Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dotyczą miejscowości  Ostrowieczno.
Jesteśmy obecnie w posiadaniu prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt wraz z
prognozą w najbliższym czasie będzie wysłany do organów opiniujących wymienionych w
ustawie, w następnej kolejności będzie wyłożenie go do publicznego wglądu. Zmiana planu
dotyczy terenów usługowych części terenu położonego w obrębie ewidencyjnym
Ostrowieczno. Teren objęty projektem planu miejscowego obejmuje m.in. grunty klasy III i
będzie wymagał procedury zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

Przy okazji Radny R. Nawrot wraz z radnymi złożył wniosek, aby przeprowadzany przez
gminę wykup prywatnych sieci wodociągowych był realizowany na takich samych zasadach
dla wszystkich zainteresowanych.

Ad.3. Wykorzystanie gminnej dotacji na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych
przez spółki wodne.
Pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół poinformował, że dotacja z gminy Dolsk
dla Spółek Wodnych zgodnie z obowiązującą uchwałą wynosi 50.000,00 zł. Gminna Spółka
Wodna Dolsk obejmuje swoją działalnością 12 miejscowości na terenie gminy Dolsk. Dotacja
z budżetu gminy wykorzystywana jest na zadania związane z bieżącym utrzymaniem
i konserwacją urządzeń wodnych. Według informacji pozyskanych od kierownika
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie p. W. Klaka na terenie gminy Dolsk prace
objęte umową dotacyjną wykonane są na poziomie 60%, a termin wykorzystania dotacji
obowiązuje do 15 listopada 2020r.
W 2011 roku włodarze gmin powiatu śremskiego wspólnie postanowili o przyznaniu dotacji
z budżetów gmin mających na celu pobudzenie działalności spółki wodnej. Wówczas
ustalono, że każda gmina będzie przekazywała dotację na utrzymanie urządzeń wodnych
w wysokości 10zł od mieszkańca. Gmina Dolsk od 2012 roku przekazuje dotację, która wtedy
została ustalona na poziomie 58.000,00zł. Od 2019 roku decyzją radnych dotacja została
zmniejszona do kwoty 50.000,00zł, lecz mimo wprowadzonej obniżki gmina Dolsk jest
jedyną gminą z powiatu śremskiego, która utrzymuje dotację na tak wysokim poziomie
w przeliczeniu na liczbę mieszkańca gminy.
Prace wykonywane przez spółkę obejmują przede wszystkim bieżące utrzymanie i remont
urządzeń wodnych, których zadaniem jest odprowadzenie wód z użytków rolnych.
W aspekcie deficytu wody, z którym mamy obecnie do czynienia  ustawodawca prowadzi
działania mające na celu retencjonowanie i gromadzenie wody.  Nasze działania, w tym
udzielanie spółce wodnej dotacji na poziomie bliskim sprzed 8 lat są sprzeczne z założeniami
ustawodawcy mającymi na celu gromadzenie wody. Właściwy resort przygotowuje obecnie
projekt ustawy mający na celu zapobieganie skutkom suszy tzw. specustawa suszowa.
Stanisław Kaźmierski - Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej Dolsk poinformował,
że faktycznie dotacja z gminy Dolsk jest jedną z największych dotacji gminnych. Na dzień
dzisiejszy zadania, które spółka miała do wykonania tj. m.in. udrożnienie rowów i poprawa
całej infrastruktury znacząco się poprawiły i są te zadania wykonywane na bieżąco.
Ściągalność składek członkowskich wynosi obecnie ok. 80%, a w raz z dofinansowaniami
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i dotacjami uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego
oraz poszczególnych gmin sprawie, że spółka funkcjonuje dobrze i wszystkie zaplanowane
prace zostają wykonane na bieżąco. W latach 2019 i 2020 spółka pozyskała z programów
agencyjnych dofinansowania na poziomie 1.000.000,00 zł jak również dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości ok. 13.000,00 zł,
z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości ok.11.000,00 zł oraz Gminy Dolsk
w wysokości 50.000,00 zł. Spółki aby mogły skorzystać z dotacji agencyjnej muszą okazać
się odpowiednią ściągalnością składek i dopiero uzyskanie odpowiedniego poziomu daje
możliwość wystąpienia z wnioskiem. Natomiast ze składek członkowskich w gminie Dolsk
wpłynęło w 2020 roku ok. 34.000,00 zł. Jest również przekazywana dotacja ze Starostwa
Powiatowego w Śremie. S. Kaźmierski uważa, że dotacja przekazywana do spółek wodnych
spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. Postęp prac jest corocznie zauważalny, a ograniczenie
jej może wpłynąć negatywnie na poczynione do tej pory prace, gdyż jak nie będzie ich
kontynuacji powrócimy do stanu zastanego. Obecnie mamy lata suche więc nie stykamy się z
problemami dotyczącymi powodzi czy podtopień, ale jeżeli nastaną lata mokre i rowy nie
będą utrzymywane w należytym porządku to zderzymy się z okrutną rzeczywistością.
M.  Gogół zaznaczył,  że  dotacja  do  spółek  jest  realizowana  przez  ostatnie  8  lat  i  widać
znaczącą poprawę pracy wszystkich cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych. Okoliczne
samorządy  wycofały  się z  tak  dużych  wpłat,  a  pierwotnie  była  to  dotacja  w  wysokości
10,00zł od mieszkańca. Jednocześnie zauważył, że radni powinni zastanowić się czy części z
tych środków nie przeznaczyć na inne cele np. z zakresu ochrony środowiska i powietrza.
Gminy, w tym również gmina Dolsk ma szereg obowiązków, z których zobowiązana jest
wywiązać się przestrzeni najbliższych lat. W przepisach ustawy Prawo wodne jest mowa o
szczególnym korzystaniu z wód, w którym jeżeli na nieruchomości powyżej 3500m2 zostanie
wyłączone powyżej 70% powierzchnia nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej,
będzie naliczana opłata za usługi wodne. Trwają również prace legislacyjne nad zmianą
przepisów, tak aby korzystanie z wód obejmowało nieruchomości mniejsze i planowana jest
powierzchnia 650m2.
Radny R. Nawrot stwierdził, że radni są w dwuznacznej sytuacji, gdyż muszą dbać o
wszystkich mieszkańców gminy. Z jednej strony rolnictwo, a z drugiej ochrona środowiska.
Trudno przy takiej ilości środków finansowych, które posiadamy pogodzić wszystkie sprawy.
Radny S. Kaźmierski zastanawia się tylko, dlaczego na ochronę powietrza i dofinansowanie
do pieców zabierać pieniądze z dotacji dla spółek wodnych.
Pracownik M. Gogół zaznaczył, że w obecnym deficycie wody konserwacja urządzeń
wodnych jest składową osuszania użytków rolnych, co jest działaniem odwrotnym do polityki
rządu, która ukierunkowana jest na gromadzenie wód. Jednocześnie zaznaczył, że gmina
Dolska zgodnie z pierwotnymi ustaleniami daje największą dotację do spółki wodnej z gmin
powiatu śremskiego. Dzięki dotacjom spółka wodna została pobudzona do działania, możemy
zaobserwować wykonane prace, a zamierzony cel został osiągnięty. Ściągalność składek
członkowskich  jest  na  dużym  poziomie,  dlatego  należy  się zastanowić  czy  wsparcie
publiczne nie skierować na inne zadania np. ochronę powietrza. Stoimy przed obowiązkiem
prowadzenia działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza i środowiska, z których
gmina zobowiązania jest wywiązać się i rozliczyć przed samorządem wojewódzkim.
M. Gogół poprosił aby radni zastanowili się czy dotacja do spółek wodnych powinna zostać
utrzymana na obecnym poziomie, czy może wyjść naprzeciw potrzeb wszystkich
mieszkańców  gminy i w ramach programu ochrony powietrza zwiększyć dotację na wymianę
źródeł ciepła. Na dzień dzisiejszy na ten cel jest przeznaczona kwota 15.000,00 zł co jest
kwotą niewystarczającą, w stosunku do potrzeb mieszkańców.
Radny J. Rzepczyński kończąc spotkanie stwierdził, że radni powinni pochylić się nad
tematem zwiększenia dotacji przeznaczonej na  ochronę środowiska.
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M. Gogół poinformował, że na ten moment jest podjęta uchwała, w której na dotację dla
spółki wodnej przeznacza jest kwota w wysokości 50.000,00 zł i taka też kwota musi zostać
zaplanowana w budżecie. Pragnę nadmienić, że Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk w terminie
60 dni od uchwaleniu budżetu zobowiązany jest do zawarcia umowy udzielającej dotacji dla
spółki wodnej, a zmiana wysokości dotacji należy do Rady Miasta i Gminy Dolsk i jest
podejmowana w formie uchwały.
S. Kaźmierski poinformował, że na ostatnim walnym obecna była Burmistrz B. Wierzbińska,
która zapewniła, że gmina będzie wspierać działania spółek wodnych.

Wobec wyczerpania tematu Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
zakończył o godz. 16.30 posiedzenie komisji.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński


