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RF.0012.2.4.2020.KRIOŚ
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 10 marca 2020r.,
w godz. 15.00-16.20 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.
W posiedzeniu udział wzięli:

4. Dorota Lew-Pilarska – Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego Centrum
Zagospodarowania Odpadów Selekt.

5. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
6. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
7. Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
8. Kierownicy jednostek,
9. Radni Miasta i Gminy Dolsk,
10. Sołtysi Miasta i Gminy Dolsk,
11. Mieszkańcy,
12. Przedstawiciele prasy

Przewodniczący Komisji Jan Rzepczyński powitał zebrane osoby i poprosił Panią
D. Lew -Pilarską o przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką komunalną.
Prezentacja przygotowana przez Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania
Odpadów Selekt stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca poinformowała zebranych, że związek skupia 17 gmin z Wielkopolski.
Gmina Dolsk przystąpiła do ZM CZO SELEKT na podstawie uchwały nr VIII/53/2003 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2003 r. w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. Obowiązki ZM CZO
SELEKT określa statut związku, natomiast obowiązki gminy między innymi w zakresie
gospodarki odpadami zostały określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach. Związek działa również na podstawie ustawy o finansach publicznych i w związku
z tym wszystkie akty prawne podlegają nadzorowi Wojewody i są kontrolowane prze
Regionalne Izby Obrachunkowe.  Do zadań własnych gmin, zgodnie z ustawą, należy
utrzymanie czystości i porządku. Związek wykonuje zadania publiczne, dla realizacji których
został utworzony – w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zadaniem Związku
jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników
związku. Zgromadzenie, jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, w skład którego
wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku. Wszyscy
od 1 stycznia 2020 roku są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
na pięć frakcji.  Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości
i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Od stycznia 2020 roku nie ma prawnej możliwości niesegregowania odpadów,
jest to obowiązek każdego mieszkańca, a za nieprzestrzeganie tych zasad nakładane będą
kary, których wysokość również została określona w przepisach. Zmiany wprowadzone
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zostały przez ustawodawcę bez przeprowadzenia konsultacji w związkach mimo, że pisma
zawierające nasze propozycje zostały przekazywane.
Przewodnicząca Związku D. Lew Pilarska w prezentacji multimedialnej przedstawiła
i omówiła na przykładzie konkretnych danych zasady odbioru odpadów i koszt
ich przekazania.
Podczas prezentacji Przewodnicząca odpowiadała na bieżąco na pytania mieszkańców, które
dotyczyły m.in.

· stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych,
· form ulg dla rodzin wielodzietnych,
· stawek ulg za posiadania przydomowego kompostownika,
· możliwości wprowadzenia automatów do odbioru butelek PET,
· sposobu szacowania wysokości stawki za odbiór bioodpadów,
· „pustych kursów” wykonywanych przez samochód do obioru bioodpadów,
· możliwości odbioru odpadów rolniczych w postaci folii, siatki, itp.,
· problemów z odbiorem odpadów ze wspólnot mieszkaniowych,
· wysokości wynagrodzeń i wielkości zatrudnienia osób w ZM CZO Selekt.

 Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Przewodniczący Komisji Jan Rzepczyński podziękował wszystkim obecnym za udział i o
godzinie 16.30 zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński


