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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 10 września 2021r.
Spotkanie rozpoczęto o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:00

Posiedzenie Komisji dotyczyło spotkania z przedstawicielami Kół KGW działających na
terenie gminy Dolsk.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1)  Jan Rzepczyński,
2)  Romuald Nawrot,
3)  Stanisław Kaźmierski.

Przedstawiciele KGW:
1) Przewodnicząca KGW Wieszczyczyn Hanna Niewdana,
2) Przewodnicząca KGW Rusocin Janina Rudowicz-Nawrocka.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Głos zajął przewodniczący komisji Jan Rzepczyński, podkreślając cel spotkania w
sprawie kół gospodyń wiejskich oraz realizacji planu komisji rolnictwa i ochrony środowiska.
Przedstawił Koła Gospodyń Wiejskich działających  na terenie gminy Dolsk, w ilości 8 kół
wraz z ich przewodniczącymi na czele: Masłowo „Masłowianki” Maria Włodarczak, Mełpin
Paulina Nosek, Pokrzywnica „Pokrzywka” Magdalena Michałowska, Nowieczek Dorota
Cieślak, Rusocin Janina Rudowicz-Nawrocka , Wieszczyczyn Hanna Niewdana, Międzychód
Natalia Troszyńska, Dolsk Elżbieta Gacek.

Przewodniczący oddał głos Romualdowi Nawrotowi, który zwrócił się z pytaniem  do
przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich, czy złożyły wniosek o dotację na bieżący rok,
podkreślając termin złożenia do końca września - przeznaczone jest 70 mln złotych.
Przyznana dotacja jest uzależniona od ilości członków, do 30 członków KGW  kwota 5000 zł,
od 31-75 członków  6000 zł, 76 członków w górą 7000 zł. Otrzymana dotacja do
wykorzystania  do końca roku, udokumentowana fakturami - obowiązek sprawozdania
realizacji do końca stycznia roku następnego.

 Romuald Nawrot poinformował, że gmina jest w trakcie realizacji programu
„Szczepimy się”, do 15.09. trzeba zgłosić chęć uczestnictwa w programie, a przeprowadzić
należy do końca września (30.09.). Dwa koła gospodyń wiejskich wystąpiły z inicjatywą
uczestnictwa w programie. Można zrobić trzy imprezy, obowiązek zaszczepienia co najmniej
1 osoby, powyżej 100 osób zaszczepionych będą wypłacane dodatkowe pieniądze. Romuald
Nawrot podkreślił, że należy wykorzystać całą dotację, gdyż niewykorzystane środki będą
podlegać zwrotowi. Jeżeli koło realizuje szczepienia bardzo ważny jest również fakt, aby
mobilny punkt, który wykonuje szczepienia odnotował, w karcie szczepień w załączniku
uwag numer  Krajowego Rejestru Stowarzyszeń Kół Gospodyń Wiejskich.
Przy programie szczepień  można pozyskać kwotę 8000 zł. Z przeznaczeniem na co najmniej
trzy  tematy  np.  występy dzieci,  pokazy  strażackie,  rękodzieło.  Wszystkie  poniesione  koszty
muszą być udokumentowane fakturami, pozostałe środki można wykorzystać na inne
niezbędne  potrzeby koła gospodyń wiejskich za pokryciem np. namiot, dmuchany zamek,
sprzęt, aby wykorzystanie środków z dotacji  było w pełni uzasadnione.
- Przewodnicząca koła gospodyń wiejskich Pani Hanna Niewdana zabrała głos, zwróciła się z
pytaniem do Romualda Nawrota jak rozpowszechniać informację.



-Uzyskała odpowiedź, o możliwości umieszczenia informacji nt. imprezy  na portalach
społecznościowych, czy przekazaniu informacji do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk.
- Pani Hanna Niewdana poinformowała, że w skład koła KGW Wieszczyczyn wchodzi 38
członkiń, aktywnie działających jest 13, w kategorii wiekowej 40-50 lat.
- Jako kolejna zabrała głos przewodnicząca KGW Rusocin  Pani  Janina Rudowicz -
Nawrocka, w naszym kole mamy 17 prężnie działających członkiń, średnia wieku to 30 lat.
Jeżeli przed okresem pandemii organizowałyśmy warsztaty, spotkania w zależności od
tematyki, głównie w  okresie świątecznym można było zauważyć wzmożoną aktywność oraz
frekwencję mieszkańców Rusocina w organizowane przez nas warsztaty, które odbywały się
w świetlicy wiejskiej. Ograniczenia jakie na nas nałożył okres pandemii, bardzo istotnie
odbiły się na naszej działalności, musimy „wszystko odbudować od podstaw”.
- Pani Hanna Niewdana  poinformowała, że 15.10.2021r. odbędzie się Międzynarodowy
Dzień Kobiet Wiejskich. Z tej okazji będzie zorganizowany piknik, który jest pozytywną
inicjatywą integracyjną.
- Romuald Nawrot zaznaczył, fakt małej ilości takich inicjatyw.
- Romuald Nawrot, poinformował, że wszelkie zmiany w składzie kół gospodyń wiejskich
należy zgłosić w terminie 30 dni do agencji od momentu zdarzenia ( wprowadzenie nowego
członka, lub ewentualny zgon). Zarząd musi zwołać zebranie zarządu, na którym sporządza
uchwałę. Zniesiono natomiast wymóg składania spisu stanu członków KGW  na dzień 31.12,
pod warunkiem zgłoszenia wszelkich ruchów w terminie 30 dni w agencji.
- Pani Janina Rudowicz-Nawrocka zadała pytanie w jaki można pomóc w realizacji planu
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- Pan Romuald Nawrot zaznaczył, że głównie jako Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
pełnią funkcję kontrolną. Planują w najbliższym czasie spotkanie z przedstawicielem biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, aby przedstawić strukturę środków
przeznaczonych na terenie gminy, na płatności obszarowe, programy rolno-środowiskowe.
Jeżeli otrzymamy zgłoszenie, przeprowadzamy interwencję (np. o nielegalnie porzuconych
śmieciach).
- Pani Janina Rudowicz-Nawrocka zgłosiła problem notorycznego spalania śmieci.
- Pan Romuald  Nawrot - jako małe miasteczko nie posiadamy straży miejskiej, która miałaby
prawo dokonania wszelkich analiz. Przedstawię problem referatowi gospodarczemu.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk poinformował, że są dostarczane ulotki, które
mają uświadomić społeczność, kształtując w ten sposób odpowiednie zachowanie, chroniąc w
ten sposób środowisko.
- Pani Janina Rudowicz-Nawrocka zaproponowała wdrożenie akcji społecznych np.
sprzątania śmieci, aby dobre nawyki kształtować od podstaw. Wspólna działalność wpływa na
postępowanie wszystkich mieszkańców, systemowe podejście, monitoring, nakładanie kar.
- Pani Hanna Niewdana zadała pytanie czy jako tzw. popegeerowskie wsie dostaliśmy
dofinansowanie?
- Otrzymała odpowiedź, że nie otrzymaliśmy wsparcia dla gminy popegeerowskiej z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
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