
1

RF.0012.2.6.2020.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 12 maja
2020r., w godz. 14.00-14.40 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.
W posiedzeniu udział wzięli:

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

5. Gogół Marek – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg.

Przewodniczący komisji Jan Rzepczyński powitał członków komisji i poinformował,
że komisja spotkała się w celu realizacji punktu 3 z planu pracy komisji.

1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży.
2. Opiniowanie uchwał:

a)  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej na Placu
Wyzwolenia w Dolsku.

Ad.1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży.
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku W. Opielewicz
poinformował, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami na ten moment istnieje tylko
możliwość rekreacyjnego poruszania się po plaży, a nie ma natomiast mowy o uruchomieniu
kąpielisk. Na ten moment brak jest wytycznych i rekomendacji Sanepidu, jak zorganizować
tego typu usługi. Jednocześnie wiemy, że Sanepid rekomenduje pozostawienie zamkniętych
toalet na plaży. Place zabaw również są wyłączone z użytkowania.
Ośrodek znajdujący się na Podrzekcie posiada pole namiotowe, które również na ten moment
nie może zostać otwarte, ruch na Podrzekcie polega na postawieniu przyczep kampingowych
na zasadzie opłaty postojowej. Nie będziemy włączać wody i prądu na tym polu do momentu
zwolnienia restrykcji. Obiekt ten jest ogólnodostępny, ale nie obowiązuje tam obostrzenie
dotyczące spisywania osób przebywających i wchodzących na teren ośrodka. Obostrzenie
takie obowiązuje na Orliku. Wszystkie zaplanowane imprezy zostały odwołane na terenie
gminy Dolsk do końca czerwca.
Na najbliższej sesji przedstawiony będzie radnym projekt uchwały w sprawie określenia
sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w roku 2020. Sezon kąpielowy trwać może
od 1 lipca do 30 września. Podjęcie tej uchwały da możliwość zgłoszenia kąpieliska na okres
30 - dniowy w wybranym czasie, gdy tylko będą ku temu sprzyjające warunki.
Tereny rekreacyjne administrowane przez MGOSiR są na bieżąco wykaszane i porządkowane
tak, aby były gotowe do użytkowania.
Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński – poinformował, że tereny zielone administrowane
przez MGOSiR są utrzymywane w należytym porządku, gdyż Komisja Rolnictwa
po przeprowadzonym  objeździe obiektów zauważyła  i stwierdziła, że wszystkie obiekty
są zadbane i wyczyszczone.
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Ad.2 Opiniowanie uchwał:
a)  w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej

na Placu Wyzwolenia w Dolsku.
Pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół przedstawił radnym projekt uchwały wraz
z uzasadnieniem dotyczącym regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej na Placu
Wyzwolenia w Dolsku. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) organy gminy mogą wydawać akty
prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Fontanna zlokalizowana na Placu Wyzwolenia w Dolsku
bez wątpienia należy do kategorii obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Picie wody
z fontanny, a także kąpiel oraz zabawa w wodzie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Ustalenie zasad i trybu korzystania z tego typu obiektów stanowi kompendium informacji
kierowanej dla jego użytkowników. W dobie obecnej pandemii są zalecenia, aby tego typu
obiektów nie uruchamiać. W trosce o zachowanie ładu i porządku oraz zapewnienia
bezpieczeństwa zabrania się:
a) chodzenia i biegania po niecce fontanny i w jej obrębie,
b) wjeżdżania na elementy fontanny deskorolkami, wrotkami, łyżworolkami lub innymi
pojazdami,
c) mycia i kąpieli w fontannie,
d) picia wody z fontanny,
e) zaśmiecania i zanieczyszczania fontanny obejmujące w szczególności: wrzucania żwiru,
piasku, kamyków, zabawek, niedopałków papierosów, folii, papierów i innych odpadów,
f) wlewania lub wsypywania jakichkolwiek substancji do fontanny,
g) zatykania dysz fontanny i niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych, manipulowania
przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych obiektu.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie uchwalenia
regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej na Placu Wyzwolenia w Dolsku.
Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Posiedzenia Jan Rzepczyński
podziękował radnym za udział i o godz. 14.40 zakończył posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński


