
    P R O T O K Ó Ł nr 2 

  Z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych  

  W dniu 13 stycznia 2015 roku . 

  Komisja w składzie wg zał. listy obecności  

  Ponadto udział w posiedzeniu komisji wzięli  

1. Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  

2. Wiceprzewodniczący Rady Jan Rzepczyński 

 

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka, która, 

powitała członków Komisji oraz zaproszone   osoby  informując równocześnie, że 

na dzisiejszym posiedzeniu zostanie omówiony projekt planu pracy komisji na  

rok 2015 . 

Następnie przedstawiła swoje propozycje do planu pracy na rok 2015 . 

Z uwagi na to ,że jest to komisja której zakres pracy jest bardzo szeroki i 

właściwie dotyczy wszystkich dziedzin życia naszego miasta i gminy, propozycje 

do planu pracy dotyczyły miedzy innymi : 

- analizy wyceny prac dodatkowych wykonanych przy przepuście na ul. Brzozowej 

oraz placu zabaw na Osiedlu Jaskółki ,. 

- Zaopiniowania wykonania budżetu za rok 2014  pod kątem wykonania zadań dla 

rozwoju gminy , 

 - podjęcia działań dotyczących remontów dróg powiatowych i budowy 

chodników przy tych drogach , 

- analizy wykonania wszelkich remontów i inwestycji zaplanowanych do 

wykonania w roku 2015 , 

- oceny stanu dróg gminnych ,placów zabaw przy świetlicach wiejskich 

,przedszkolach i innych obiektach , 

- analizy realizacji ustawy śmieciowej z terenu naszej gminy i wysłuchania 

sprawozdania Związku   Międzygminnego Centrum Zagospodarowania  Odpadów 

Selekt , 

-zapoznania się z propozycjami działań w kierunku rozwoju energii odnawialnej 

na terenie gminy – elektrownie wiatrakowe , 

-zbadania możliwości rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie m. Dolska a 

dotyczącej w szczególności ul. Polnej i Podrzekty. 

Tematów, którymi interesowałaby się komisja jest bardzo  dużo ,jednak mam 

propozycje ażeby skupić się w roku 2015 na tych zagadnieniach ,które 

wymieniłam ,chociaż również należałoby się zapoznać z postępem prac  w ciągu 

roku 2015  z takimi sprawami jak  budowa świetlicy wiejskiej w Księginkach  oraz 

adaptacji pomieszczeń po przedszkolu w Mszczyczynie na świetlicę wiejską.  

Czy wobec zgłoszonych propozycji koledzy radni mają jeszcze inne propozycje . 

Radny Zenon Rusiak – Pani Przewodnicząca Komisji w swoich propozycjach do 

planu pracy ujęła te zadania które w tej chwili najbardziej nas interesują . 



Dobrze, że w tych propozycjach znalazła się sprawa budowy świetlicy w 

Księginkach ,gdyż jak słyszeliśmy w tej chwili jest tam wynajmowane 

pomieszczenie na tą świetlicę i trzeba za to pomieszczenie płacić czynsz . 

Najpierw należało  wybudować nowy obiekt  a następnie stary obiekt sprzedać a 

teraz ponosimy koszty . 

Druga sprawa poruszona przez radnego to sprawa nasadzeń drzew po wycinkach 

– tym tematem  też należy się zainteresować przy okazji wizytowania dróg 

gminnych po okresie zimowym . 

Radny Jarosław Kaczmarek – chciałbym tu wszystkich poinformować ,że na sesji 

w  m-cu styczniu złożę wniosek  na ręce  Przewodniczącej Rady  a dotyczącej 

rzetelnego informowania przez Pana  Burmistrza radnych o wszelkich zadania 

remontowych i inwestycyjnych  przed ich rozpoczęciem   a nie po ich 

zakończeniu. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – propozycje do planu pracy są bardo 

konkretne tak ,że taki plan pracy powinien być przedstawiony Radzie do 

zatwierdzenia na sesji w dniu 28 stycznia ,tak ażeby Komisja mogła na podstawie 

tego planu pracować w roku   2015 . 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za 

udział i zakończyła posiedzenie  Komisji . 

 

Protokolant      Przewodnicząca Komisji 

Stefania Gagat     Jadwiga Chojnacka      

 

 

 


