
   

 

 

     P R O T O K ÓŁ 

 

  Z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych 

  obytego w dniu 19 grudnia 2014 roku  

 

  Komisja w składzie wg zał. listy obecności  

 

  Ponadto udział w posiedzeniu wzięli :  

1. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz MiG  

2. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady  

3. Jan Rzepczyński Z-ca Przewodniczącej Rady  

4. Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

5. Monika Leciejewska pracownika Urzędu ds. inwestycji    

  

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka ,która na wstępie 

powitała wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji stwierdzając równocześnie ,że 

tematem posiedzenia  to omówienie założeń do budżetu miasta i gminy na rok 2015 . 

Założenia do budżetu na rok 2015 były omawiane na wspólnym posiedzeniu Radnych  

w dniu 19 grudnia 2014 roku jednakże były sprawy ,które wymagają dodatkowych wyjaśnień 

stąd dzisiejsze posiedzenie Komisji . 

Wyjaśnień wymaga w szczególności sprawa zapłaty faktury za wykonanie przepustu na ul. 

Szkolnej. 

Pytanie w tej sprawie zadał radny Jarosław Kaczmarek ,wobec tego poproszę Pana 

Kaczmarka o zadanie konkretnego pytania . 

Pan Jarosław Kaczmarek – wiem ,że sprawa ceny za wykonanie tego przepustu nie tylko 

mnie bulwersuje ,ale pozostałych radnych również proszę o konkretne wyjaśnieni  dlaczego 

to jest taka duża kwota i dlaczego to nie było ujęte przy przetargu na wykonanie tej drogi . 



Jeżeli mogę powiedzieć to przepusty były robione np. przez powiat przy innych drogach i 

koszty wykonania były  dużo mniejsze.  

Jak można godzić się na tak duże koszty kto to wyliczył i na jakiej podstawie ,my teraz mamy 

się na to godzić . 

My nowi radni mamy płacić za to co nie zależało od nas a w szczególności jeżeli chodzi o taką 

kwotę. 

Mieszkańcy nas wybrali i już w Mełpinie mówią ,że chcemy duże pieniądze wydawać na to co 

powinno być zrobione za mniejsze koszty i zapłacone w roku 2014. 

 Przewodnicząca komisji Jadwiga Chojnacka podziękowała Panu radnemu za przedstawienie  

tematu i poprosiła Panią Monikę Leciejewską o przestawienie   całości zagadnienia  dot.  

budowy ul. Szkolnej i Brzozowej oraz przepustu . 

Pani Monika Leciejewska w pierwszej kolejności przedstawiła procedurę przetargową na 

budowę tej drogi stwierdzając ,że prawo zamówień publicznych pozwala na wykonanie 

dodatkowych prac . 

Tak też jest w tym przypadku .W trakcie  budowy tej drogi wykonawca stwierdził ,że  bez 

wykonania nowego przepustu nie jest w stanie budować tej drogi /gdzie budowa już była 

rozpoczęta/ tym bardziej ,że przy tym przepuści jest prowadzony rurociąg gazowy . 

Ażeby budowa drogi mogła być kontynuowana musieliśmy się zgodzić na wykonanie tego 

przepustu  bez nowego przetargu ,gdyż ten wykonawca miał takie prawo zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Też zdawaliśmy sobie sprawę ,że  gdyby to wykonywał inny wykonawca to wykonawca 

budowy tej drogi mógłby zerwać umowę i kto by dokończył tą drogę jeżeli to było wszystko 

związane z otrzymaniem Funduszy Unijnych . 

Pan radny Jarosław Kaczmarek –Pani nam tu przedstawia różne dane  wobec tego ile ten 

przepust ma kosztować. 

Pani Monika Leciejewska – brutto 203 tys. zł / w tym usunięcie starego przepustu przy 

udziale gazowników /. 

Prace były wykonywane ręcznie – jest to przepust skrzyniowo żelbetonowy . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie nas nie 

zadawalają. 

Dlaczego jak był robiony projekt budowy tej drogi nikt nie sprawdził w jakim stanie jest ten 

przepust . 



Podobny przypadek już mieliśmy np. gdy dopłacaliśmy do  budowy drogi powiatowej 

Drzonek Wieszczyczyn dopłaciliśmy 400 tys. zł – też dopiero po wykonaniu drogi . 

Ten przypadek jest podobny ,przecież jak  by to było ujęte w projekcie to byśmy  unijnych 

pieniędzy też więcej otrzymali . 

Pani Monika Leciejewska – dokumentacja jest przygotowana przez fachowców i sprawa 

przepustu wyszła dopiero przy wykonywaniu budowy tej drogi . 

Wybrana oferta na budowę tej drogi była najtańsza i gdybyśmy tą kwotę 203 tys. zł doliczyli 

do tej kwoty przetargowej to też by była najtańsza  oferta. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –umowa na wykonanie przepustu została podpisana 

po wykonaniu zadania i ta firma się na to zgodziła. 

Druga sprawa która też jest połączona z tym rachunkiem   to wykonanie innych prac np. 

rekultywacja terenu, zasianie trawy albo wykonanie dodatkowych chodników albo barierek. 

Dlaczego to też dopiero wyszło przy budowie tej drogi a  nie na etapie robienia dokumentacji 

, czy w Urzędzie nikt tego nie sprawdza –na tym chyba ktoś się zna . 

Pani Monika Leciejewska – to nie było do sprawdzenia gdyż projekty były na dwa zadania na 

ul. Śremskie Przedmieście oraz na ul. Szkolna i Brzozową ,gdyż to wszystko razem się łączy. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zrobiono dodatkowo udrożnienie przepustu przy 

cmentarzu przecież to jest droga powiatowa . 

Radny Zenon Rusiak – jestem również tego zdania ,ze przepust został wykonany za drogo 

firma wygrała przetarg  mieli na to przyzwolenie z Urzędu więc robili za tak duże pieniądze. 

Pani Liliana Lenarczyk Zurczak Sekretarz  MiG -  budowa tego przepustu wyszła nagle w 

trakcie budowy tej drogi stąd teraz ten problem . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – problem jest jednak jeszcze inny ,należało Radę o 

tym poinformować  przy budowie tego przepustu , wtedy kiedy była taka potrzeba a nie po 

jego wykonaniu .Mieliśmy taka informacje o dodatkowych kosztach ale na około 35 tys. zł a 

nie taką kwotę jak jest ujęta w projekcie budżetu . 

Wtedy dyskusja też byłaby inna a nie teraz my mamy o tym decydować a przy budowie nikt 

nas się nie pytał o zdanie .  

Radny Jarosław Kaczmarek – ja jako radny może rozumiem te wyjaśnienia ale mieszkańcy 

tego nie zrozumieją i nam zarzucą na co wydajemy gminne fundusze . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – o dodatkowych dużo mniejszych kwotach nas 

informowano była nawet propozycja wzięcia kredytu na ten cel ale rada się nie zgodziła . 



Na co wobec tego Urząd liczył i z jakich funduszy chciał zapłacić ten rachunek .   

Chciałabym jednak usłyszeć dlaczego nikt projektów nie sprawdza czy te projekty są robione 

w terenie  czy w domu .  

Radny Jarosław Kaczmarek – mam podobne odczucie co Pani Przewodnicząca ,projekt nie 

jest robiony w terenie  gdyż projektant    dużo spraw sam by  zauważył co należy zrobić . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – ta kwota do zapłaty jest nie   do przyjęcia ,musimy 

porozmawiać ponownie z Panem Burmistrzem  na temat tego zadania . 

Czy Pani Przewodnicząca Chojnacka ma na ten temat zdanie.  

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka  

Proszę Państwa – budowa tej drogi była w roku 2014 za kadencję   poprzedniej Rady ,nie 

znam szczegółów całej sprawy, jednak też  sadzę że przepust został wykonany za drogo i w 

tej sprawie powinna być najpierw zgoda na zapłatę a następnie zadanie powinno być 

wykonywane . 

Nie było by zagrożenia dla zapłaty a teraz jesteśmy postawieni przed zadaniem które zostało 

wykonane za bardzo duże pieniądze .Tak Jak Pani Przewodnicząca powiedziała teraz  my 

mamy o tym decydować a gdzie był Urząd jak to wykonywano  czy wszystko było konieczne 

do wykonania .   

Trudno mi się tu do wszystkiego ustosunkować są tu radni którzy byli radnymi w poprzedniej 

kadencji i mają w tej sprawie większą wiedzę . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –tak to co wyraziła Pani Chojnacka to też jest mój 

pogląd na tą sprawę .Radni o tym nie byli informowani na bieżąco . 

Radny Jarosław Kaczmarek – na przyszłość gdy będziemy  prowadzić  jakąś inwestycję albo 

remont to  wszystkie kosztorysy będą y dostępne przed przetargami . 

Henryk Grycz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przysłuchując się tej dyskusji należy 

stwierdzić ,że nie byłoby tego tematu gdyby radni o tym na bieżąco wiedzieli stąd wniosek 

,że komisja Rewizyjna będzie na bieżąco sprawdzała wszelkie kosztorysy ażeby uniknąć w 

przyszłości takich zawirowań jakie w tej chwili mają miejsce przy zapłacie za ten przepust . 

Radny Jarosław Kaczmarek – argumenty jakie zostały przedstawione w sprawie wykonania 

tego przepustu może są słuszne ale osobiście nie zgadzam się na zapłacenie  takie kwoty i 

proszę o skreślenie tego zadania z projektu budżetu. 

 Radny Zenon Rusiak – wykonawca powinien nas o kosztach poinformować we wrześniu a 

szczególnie o kosztach tego zadania i też uważam ,ze jest to za duża kwota za taki przepust . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  - koszty wykonania są ogromne nie brano nawet 

pod uwagę tego ,że wykonawca miał już sprzęt na miejscu nie musiał nic dodatkowo 

sprowadzać ażeby to zadanie wykonać .Czy były tu jakieś negocjacje . 

Pani Liliana Lenarczyk  Żurczak – negocjacje prowadził Pan Burmistrz i mam informacje ,ze 

Pan Burmistrz za parę minut będzie na posiedzeniu Komisji . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – gdzie przebiega gazociąg  i czy nikt z Urzędu o tym 

wcześniej nie wiedział . 

Pani Monika Leciejewska –gazociąg przechodzi przez przepust. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – przepływ informacji z Urzędu do radnych nie jest 

na takim poziomie jaki powinien być ,najpierw jest coś zrobione dopiero o tym dowiadują się 

radni .To się musi zmienić / przykładem tu jest remont szkoły w Dolsku i Małachowie /. 

Radny Jarosław Kaczmarek – już na początku kadencji mieszkańcy nam zarzucają ,że nic nie 

robimy  i na wszystko się zgadzamy – ta sytuacja musi ulec zmianie . 

Radny HENRYK Grycz – ile ta droga kosztowała  

Pani Monika Leciejewska – droga kosztowała  2mln 100 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – jeżeli mówimy już z o wykonywanych inwestycjach 

to jest prośba ażeby ,przy prowadzonej inwestycji  Małachowo – Księginki zwrócić uwagę 

wykonawcy na odnowienie drenów w przeciwnym wypadku naprawy wykonają spółki 

wodne z gwarancji jaka została wpłacona przez wykonawcę . 

Radny  Jarosław Kaczmarek – na sesji złożę oficjalny wniosek o rzetelne informowanie 

radnych o zamiarach dot. Inwestycji i wszelkich remontów ,w przeciwnym wypadku żądna 

inwestycja nie ruszy z miejsca . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –w projekcie budżetu nie ma żadnych konkretnych 

inwestycji ,jeżeli chodzi o ul. Garncarską w Dolsku to powinno to być zdjęte z projektu na 

wsiach są gorsze drogi jak ta ulica .  

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – składam wniosek ażeby drogi dojazdowe lub 

łączące np. ul. Polną z Małachowem utwardzić kruszywem aby nie tracić pieniędzy na 

coroczne   walcowanie  i wyrównywanie tych dróg . 

Radny  Zenon Rusiak – musimy odejść   z inwestycjami w Dolsku  i robić więcej na wsiach 

,gdyż tam nic się nie robi .Przykładem jest chociaż moja wieś Międzychód  

Stan dróg fatalny ,chodników brak  i z czego tu  być zadowolonym . 



Przewodnicząca  Komisji Jadwiga Chojnacka – po uzyskaniu konkretnych danych  

kalkulacyjnych dot. kosztów budowy ul. Garncarskiej zadanie to powinno być przyjęte do 

projektu budżetu  

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Burmistrz Henryk Litka . 

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka  powitała Pana Burmistrz informując 

równocześnie, że nie ma akceptacji na zapłatę tak dużej sumy za wykonanie przepustu 

,wobec tego poprosiła Pana Burmistrza  o dalsze wyjaśnienia w tej sprawie . 

Pan Burmistrz Henryk Litka  -wiem ,że Państwo radni usłyszeli już wyjaśnienia  w tej sprawie 

wszelkie szczegóły są zawarte w specyfikacji kosztów . 

Proszę zrozumieć ,że nie było naszym celem  robić coś co nie byłoby konieczne .a wykonanie 

tego przepustu było naprawdę konieczne bez tego droga byłaby nie skończona . 

Proponuję w tej chwili o zdjęcie tego zadania z projektu budżetu   2015 i wyjaśnimy ta kwotę 

z wykonawcą , ale zapłacić musimy mamy podpisaną umowę. 

Radny Jarosław Kaczmarek – wiemy ,że  musimy zapłacić, ale nie taką kwotę . 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – rozumiem państwa obawy ale kwota zapłaty 

powstała nie na radzie ale na podstawie kosztorysu .Wobec tego zorganizuję spotkanie z 

inspektorem nadzoru oraz wykonawca celem omówienia całości sprawy . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – Panie Burmistrzu wiem dobrze ,że Pan o całości 

sprawy dobrze wiedział dlaczego nie informował Pan    radnych o tych sprawach na bieżąco . 

 Burmistrz MiG Henryk Litka – miałem informację nt. konieczności  wykonania nowego 

przepustu – w budżecie umieściliśmy tytuł inwestycyjny  z nieskalkulowaną  jeszcze kwota . 

35 tys. zł /,która nie miała nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami ,które trzeba ponieść 

wykonując nowy przepust . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wiemy o jakiej kwocie mówimy ,przecież nie 

wszystkie prace musiały być wykonane jak ich nie było w kosztorysie . 

Widzę ,ze kosztorysem ze strony Urzędu nikt się nie interesował . 

Wykonawca miał zgodę z Urzędu na wykonanie wszystkich dodatkowych prac  więc je 

wykonał ale za jaką cenę . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – Pani Przewodnicząca przecież Pani dobrze wie, że nie wszystko 

można sprawdzić na papierze usterki dopiero wychodzą w terenie . 

Pani Monika Leciejewska – trzeba tu również  powiedzieć, że  nie wszystkie prace 

wykonywane przy tej drodze są dofinansowane z Urzędu  Marszałkowskiego . 



Dofinansowanie jest obwarowane odpowiednimi przepisami . 

Przewodnicząca Rady Janina  Pawełczyk – kiedy otrzymamy zwrot kosztów z Urzędu 

Marszałkowskiego  

Burmistrz MiG  Henryk Litka – prawdopodobnie w l kwartale 2015 ROKU . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wnosi o wykreślenie z projektu budżetu remont 

 ul. Garncarskiej i przeznaczenie  tej kwoty z roku 2015 na remont kuchni w Przedszkolu w 

Wieszczyczynie .  

Burmistrz MiG Henryk Litka –proszę w budżecie zostawić remont ul. Garncarskiej natomiast 

jeżeli chodzi o remont kuchni w Przedszkolu w Wieszczyczynie postaramy się zrobić z 

bieżących funduszy przedszkoli . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –Panie Burmistrzu czy w roku 2015 będziemy 

robili coś na wsiach ,w projekcie budżetu nic nie ma . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – w projekcie nie ma ,ale liczę na wykonanie remontu 1 drogi  i  

sięgnięcie po unijne fundusze .Z uwagi na to ,że nie ma w tej sprawie odpowiednich 

przepisów nie chcę podawać więcej szczegółów . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – o jakiej drodze Pan mówi . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – myślę o drodze w Pokrzywnicy.  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – gdy w tej sprawie będzie coś wiadomo to proszę w 

pierwszej kolejności poinformować o tym, Komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych i 

dopiero po tym ogłaszać przetarg a nie odwrotnie .żeby nie dochodziło do takiej sytuacji jak 

w tej chwili . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – na Sesji Rady wystąpię z dwoma autopoprawkami do 

złożonego  projektu  budżetu . 

1/skreślenie pozycji dot. przepustu / do czasu wyjaśnienia tego problemu / 

2/ umieszczenie z projekcie budżecie pozycji „utwardzenie asfaltem drogi gminnej w 

Pokrzywnicy ,  

Radny Hieronim Szczepaniak – może spróbować rozmawiać z wykonawcą o obniżenie tych 

kosztów ,przecież wykonawcy zawsze mogą coś zrobić gratisowo . 

Pani Monika Leciejewska –to czy wykonawca coś robi za darmo to jest tylko jego dobra wola 

z naszej strony nie może  być takiej propozycji. 



Radny Jarosław Kaczmarek – Panie Burmistrzu czy coś już wiadomo w sprawie dojazdu 

autobusu szkolnego do Mełpina . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – poleciłem sprawdzenie harmonogramu dowozów i udzielę 

Panu informacji na Sesji.   

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka ,która podziękowała wszystkim za 

udział w posiedzeniu za bardzo owocną dyskusje na temat założeń do  budżetu 2015 i 

stwierdziła, że po wykreśleniu tego zadania dot. zapłaty za przepust komisja wnioskuje o 

akceptację projektu budżetu na rok 2015 po odpowiednich poprawkach . 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono . 

 

Protokolant         Przewodnicząca Komisji  

Stefania Gagat        Jadwiga  Chojnacka   

 

 


