
    P R O T O K Ó Ł nr 2 

  Z wspólnego posiedzenia radnych odbytego w dniu 25 lutego 2015 roku  

 

  Radni obecni na posiedzeniu wg zał. listy obecności  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1.Henryk Litka Burmistrz MiG  

2.Zenon Jahns   Starosta Śremski 

3.Janusz Taciak radny powiatu śremskiego  

4.Sylwia Zielińska radna powiatu śremskiego  

5.Lech Czekała – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

6.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która 

powitała  zebranych ,radnych ,zaproszonych gości i przedstawiła porządek obrad 

posiedzenia, który przedstawia się następująco: 

- przedstawienie przez Pana Starostę planów inwestycyjnych w powiecie ze 

szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych na naszym terenie , 

- omówienie bieżących spraw dotyczących  remontów dróg powiatowych z 

uwzględnieniem wycinki poboczy  i nasadzeń drzew .   

W pierwszej kolejności głos zabrał Starosta Zenon Jahns ,który podziękował 

za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie radnych uważając ,że takie spotkania 

pozwolą na jeszcze lepszą współpracę pomiędzy samorządami a powiatem . 

Przedstawił  budżet jakim powiat dysponuje zaznaczając ,że po zatwierdzeniu 

budżetu na podstawowe zadania jakimi się powiat zajmuje  na inwestycje pozostaje 

około 6 mln zł . 

Tak jak we wszystkich samorządach największa pozycja z budżecie to 

utrzymanie szkół a w przypadku powiatu również utrzymanie szpitala co jak  Pan 

starosta stwierdził jest priorytetowym zadaniem . 

Środki jednak są wspólne z tym ,że droga może nie być naprawiona ale szpital 

musi istnieć i być inwestowany . 

Utrzymanie szpitala spadło na powiat. 

W tej chwili sytuacja szpitala jest optymistyczna ,stabilna ale  musimy ciągle 

inwestować tak ażeby zapewnić mieszkańcom dobrą opiekę zdrowotną . 



Przechodząc do inwestycji drogowych to przedstawiają  się one następująco: 

W Gminie Dolsk w roku 2015 zostanie dokończona   inwestycja na 

Gostyńskim Przedmieściu wspólnie z samorządem ,mamy na to zabezpieczone środki 

w budżecie i wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie , 

Natomiast  w ramach tzw.” Schetynówki” chcemy dokończyć etapowo drogę  

Nochowo – Pełczyn – Gawrony- Międzychód. do drogi wojewódzkiej. 

Jest jeszcze jedno źródło finansowania i to są środki unijne . 

Trudno jednak o takie środki  się starać ,gdyż dzieli tym województwo a jak 

nam wiadomo duże kwoty zostaną przeznaczone na drogi wojewódzkie . 

W przypadku przeprowadzonych przetargów w wyniku czego pozostaną 

środki  może nam się uda coś na tym  skorzystać . 

Liczymy na tzw.” Schetynówki” ale tu też trudno przewidzieć, czy te środki 

otrzymamy ,w przypadku ich nieotrzymania będziemy robić to z własnych środków 

ale dużo dłużej i etapami . 

Jeżeli chodzi  o bieżące utrzymania dróg to z tym nie powinno być kłopotów  

,gdyż środki na ten cel mamy  zaplanowane w budżecie . 

Natomiast wiemy ,że są zadania, które wykonywaliśmy wspólnie z gminą i 

nadal chcemy to robić  będziemy zakres tych prac uzgadniać z Panem Burmistrzem. 

Pan Starosta ustosunkował się tu również do spraw oświatowych a 

szczególnie do szkoły w Grzybnie .Uważa  ten temat za zakończony i w tej 4 letniej 

kadencji do tego tematu już nie będzie wracał. 

Problem z utrzymaniem tej szkoły był i nadal istnieje, gdyż problem jest w 

perspektywie ,gdyż widzę ,że tam się nic nie poprawi . 

W tym roku problemu finansowego nie ma ,chodzi tylko o 500 tys. zł ale to w 

budżecie powiatu musi się znaleźć . 

Ale żeby szkoła istniała należy w nią inwestować i to jest właśnie ten problem  

Na lata następne uczniów nie  będzie przybywać  tylko ubywać, chociaż jak 

będzie taki stan jak w tej chwili to będzie dobrze.  

Oszczędności musza być robione w Grzybnie, ale nie kosztem 

uczniów czy remontów . 

Wyliczyliśmy ,że  ,że przy dobrym gospodarowaniu szkołą możne  nawet zaoszczędzić 

300 tys. zł.  

Grzybno  jest położone  na terenie naszego powiatu  ,jednak młodzieży z naszego 

powiatu jest tam bardzo  mało ,gdyż nie jest to po drodze. 



Zauważyliśmy chociażby po gminie Dolsk ,że dużo młodzieży dojeżdża do szkół w 

Gostyniu . 

Porozumieliśmy się z sąsiednimi powiatami w sprawie tej szkoły i uzyskaliśmy 

zapewnienie ,że te powiaty będą się dokładać do utrzymania tej szkoły pomiędzy 

rzeczywistymi kosztami a otrzymywaną subwencją oświatową . 

Szkoła jest  otwarta i temat zamknięty . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk proszę radnych o zabieranie głosu : 

Radny Jarosław Kaczmarek – wiemy ,że wszystkie inwestycje są zależne od 

posiadanych środków ,ale są zadania, które nie  wymagają dużych nakładów  

I o takich zadaniach najbardziej zależy  nam w tej 4 letniej kadencji . 

Mam tu na myśli chodniki przy drogach powiatowych . 

Starosta Zenon Jahns – budżet powiatu to 56 mln zł i tak jak już powiedziałem po 

odjęciu   wszystkich zadań obowiązkowych na inwestycje i remonty pozostaje kwota 

3 mln zł.  

Jak co roku również na rok 2015 kwota 2 mln zł zostaje przeznaczona na szpital  i jak, 

widzimy pozostaje nam tylko 1 mln zł.  

Jeżeli będzie konieczność to weźmiemy  kredyt, gdyż posiadamy rezerwy – możemy 

zadłużyć się do 18 mln zł . 

W budżecie roku 2015 mamy również środki w kwocie 2 mln zł na budowę strażnicy 

ale jest to dotacja celowa i tylko na to zadanie przeznaczona .   

Zgadzam się z pana wypowiedzią ,bo gdyby była subwencja na drogi,/którą  w 

przeszłości otrzymywaliśmy/   to łatwiej by nam było coś wspólnie robić . 

Wiemy ,że dochody powiatu są określone,  żeby coś wydatkować trzeba mieć na to 

odpowiednie środki . 

Nie zabieram nic z subwencji oświatowej ,gdyż  zdaję sobie sprawę ,że w oświatę 

należy inwestować ,bo musimy zabiegać o uczniów .  

Oświata to połowa budżetu powiatu  jest to 23 mln zł . 

Są  jeszcze jednostki ,które też są utrzymywane przez Powiat  takie jak  

Urząd P racy ,Powiatowe Centrum Rodziny. 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk  

Dziękujemy Panu Staroście za przedstawienie budżetu powiatu i zadaniach jakie są 

priorytetowe dla powiatu ,proszę jednak o wyjaśnienie jaki zakres prac obejmie droga 

Nochowo – Międzychód  i jakimi etapami to będzie robione . 



Dyrektor  Lech Czekała- jest to odcinek około 7 km  i koszt tej drogi to 3 mln zł. 

Natomiast następny odcinek od Międzychodu – Pinka do drogi wojewódzkiej to  

następne 3 mln zł . 

Chcemy to robić etapami w następujący sposób  

Nochowo – Pełczyn – nakładka  

Gawrony – Międzychód – nakładka  

To są najbardziej zniszczone nawierzchnie 

Natomiast pozostała cześć tej drogi to remont . 

Jeżeli chodzi o drogę Nochowo – Pełczyn   to była tam robiona tylko  podbudowa  i po 

8 latach   należy tam już położyć asfalt ,bo co zostało zrobione ulegnie zniszczeniu  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk –czy przy tej drodze powstanie również 

chodnik . 

Dyrektor  Lech Czekała - do Gawron nie przewidujemy chodnika ,chodnik tylko w 

Międzychodzie 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – o jakim chodniku w Międzychodzie Pan 

Dyrektor mówi przecież wiemy ,że nam chodzi o chodnik przez całą wieś od kaplicy 

do świetlicy a jak wiemy ta droga przez wieś nie będzie robiona ,wobec tego kto przez 

wieś zrobi wreszcie chodnik . 

Przecież tam jest tak niebezpiecznie . 

Radny Zenon  Rusiak – ma być robiona droga Gawrony – Międzychód ,trzeba również 

zadbać o  znajdujący się tam żle zrobiony przepust ,przecież woda nas zalewa . 

Dyrektor  Lech Czekała – Powiatowy Zarząd Dróg tego przepustu nie wykonywać 

wykonywała  to zadanie melioracja i tam należy się zwrócić z pretensjami.  

Nie może nas pan za wszystkie niedoróbki obarczać , myśmy obliczeń nie robili 

,wydaliśmy tylko zgodę na wykonanie tego zadania . 

Starosta Zenon  Jahns – proszę Pana Dyrektora o  sprawdzenie  jakie są  możliwości 

załatwienia tego problemu ,gdyż trudno tu  się ustosunkować do sprawy jeżeli  to nie 

było wykonywane przez powiat. 

Dyrektor  Lech Czekała – zorganizuję spotkanie z wykonawca celem wyjaśnienia tej 

sprawy .  

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka – przedstawione przez Pana Starostę 

szerokich planów inwestycyjnych cieszy ,ale smuci fakt ,ze przy tej inwestycji omijamy 

wieś Międzychód. 



Wieś nic na tej inwestycji nie zyska a w szczególności chodzi wszystkim o 

bezpieczeństwo i położenie chodników przez wieś . 

Czy ta dokumentacja na budowę tej drogi nie mogła by uwzględnić tych chodników. 

Mieszkańcy Międzychodu są tym zaniepokojeni, gdyż są ciągle pomijani ,proszę o 

wzięcie tego wnioski pod uwagę. 

Dyrektor Lech Czekała – jeżeli chodzi  o wycinkę drzew i krzewów oraz utrzymanie 

poboczy to wygląda to następująco . 

W roku 2014 na terenie tej gminy dużo zrobiono – było wycinanie krzewów  w Dolsku 

,Lubiatowie ,Błażejewie. 

Trudniej było utrzymać pobocza gdyż wszystko odrastało na nowo . 

W tej chwili jest przepis ,który pozwala na dokonywanie oprysku i mam nadzieję, że 

to poprawi efekt naszej pracy. 

Radny Jarosław Kaczmarek – nie wszystko tak dobrze wygląda jak Pan przedstawia 

przykładem jest droga Nochowo – Kadzewo ,wycinka była a nasadzeń nie ma . 

U nas w Mełpinie wycięto drzewa owocowe  a nie nasadzono żadnych drzew ,jak ta 

droga bez drzew wgląda. 

Dyrektor Lech Czekała w roku 2014 nasadzono drzew za 60 tys. zł . 

Natomiast jeżeli chodzi o wycięcie aleii owocowej w Mełpinie to zostało to zrobione 

dla bezpieczeństwa . 

Na wycięcie drzew musi być wydana odpowiednia decyzja ,która również określa w 

jakim  terminie powinny być drzewa nasadzone . 

Sprawa chodnika w  Międzychodzie – co roku  wykonuje się odwodnienie  tej drogi 

przy krawężnikach ,jednak jeżeli chodzi o chodnik przez wieś to jest to bardzo duża  

inwestycja polegająca na poszerzeniu drogi, gdyż wzdłuż wioski  nie ma pobocza na 

chodnik .Gdyby miał powstać chodnik droga by musiała być przebudowana 

,odwodniona ,wykonana   powinna być kanalizacja deszczowa – koszt 1 km  to 1 mln 

zł . 

W tej chwili nas na to nie stać ,chociaż w dokumentacji można to ująć, gdyż 

dokumentacja ma dłuższą ważność , 

Uważam ,ze następna droga, która  by była  budowana to droga Kadzewo 

Międzychód łącznie z chodnikiem . 

Radny Jarosław Kaczmarek- zdaję sobie sprawę ,że powiat też nie ma pieniędzy, ale 

liczę  na   oszczędności ze   strony powiatu ,które zaowocują  położeniem  chodnika w 

Mełpinie  ,ale również na innych wioskach naszej  gminy . 



Dyrektor Lech Czekała- zawsze wspieramy wszelkie inicjatywy z gminą ,ale budżet 

jaki jest to państwo wiecie , w tym roku tylko w  budżecie jest  Gostyńskie 

Przedmieście . 

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – tak wiemy o zadaniach `które są w 

budżecie ,ale liczymy na inne zadania . 

Burmistrz Miasta i Gminy – jak wszyscy wiemy co roku staramy się  robić nieduże 

odcinku chodników przy dzieleniu kosztów po połowie . 

Mam nadzieję ,że w ten sposób będziemy w dalszym ciągu  współpracować. 

Radny Andrzej Michałowski – tak na naszej gminie powstając chodniki przy 

współudziale powiatu jednak wykonanie ich nie jest najlepsze . 

Są robione na jesień i długo nie wytrzymują – przykładem tu jest chodnik w 

Pokrzywnicy ,który wymaga naprawy . 

Dyrektor Lech Czekała – robimy po przeprowadzonym  przetargu i po pozyskaniu 

funduszy na ten cel – postaramy się ten chodnik naprawić . 

Radna Lidia Pieprzyk – prośba o wycięcie  drzew i krzewów na drodze Gajewo – 

Mszczyczyn oraz o naprawę nawierzchni . 

Dyrektor Lech Czekała  - są tam już   drzewa przeznaczone do wycinki odpowiednio 

zaznaczone , ale wszystkich od razu nie chcemy wyciąć .Remont tej drogi jest w 

naszych planach ,gdyż stan nawierzchni jest fatalny .  

Radny Michałowski Andrzej – prośba o wycięcie zniszczonej topoli w Pokrzywnicy 

zagraża niebezpieczeństwem przewrócenia się . 

Radny Hieronim  Szczepaniak – Pan starosta długo mówił tu o szpitalu ,wobec tego 

jaki w tej chwili jest dług szpitala . 

Starosta Zenon Jahns – są w tej chwili dwa szpitale . 

Jeden szpital  w likwidacji ,drugi szpital spółka  z 100 % udziałem powiatu . 

Jeżeli chodzi o długi szpitala w likwidacji to z roku na rok rosną / jest to już w gestii 

komornika / i w tej chwili wynoszą  96 mlnz ł . 

Natomiast szpital z 100 % udziałem powiatu ma w tej chwili zadłużenie 2 mln z ł . 

Zadłużenie to trwające tam inwestycje .Te dwie formy szpitala należy rozgraniczyć . 

Na szpital w likwidacji i na działania komornika nie mamy wpływu.  

Dług rośnie to są odsetki i koszty komornicze . 

Radny Andrzej Michałowski – kto więc narobił tego długu i kto do tego dopuścił. 



Starosta Zenon Jahns – nie będziemy tu imiennie mówić kto tych długów narobił  

mam wrażenie ,że wszyscy tu obecni dobrze wiedza o kim mowa . 

Sprawa została umorzona a dług pozostał i winnych nie ma . 

Ja na własne barki tego długu nie wezmę. 

Ich działania były zbyt ryzykowne ,podchodzili do wszystkiego zbyt lekko chcieli 

przymusić NFZ do zapłacenia ich za nadróbki, ale nic z tego nie wyszło . 

Przecież wszyscy wiemy ile wtedy robiono operacji na ortopedii / chorzy byli z całej 

Polski /. Operacje były robione dzień i noc chorzy na tym zyskali ale szpital popadał w 

długi . 

Lekarze mieli za wszystko płacone bardzo duże kwoty . 

Powiat tych długów nie pokryje. Likwidacja  ma potrwać do 2021 roku . 

Radny Jan Rzepczyński – w imieniu mieszkańców Ostrowieczka prośba o naprawę 

drogi 4082 – było to już kilkakrotnie zgłaszane  i nic z tego . 

Wiemy kto tą drogę niszczy /Tiry wywożące żwir /,miały być zmożone kontrole policji 

,gdyż jest postawiony znak wywozy do  20 ton ,ale efektu żadnego nie ma.  

Mieliśmy odpowiedz Powiatowego  Zarządy Dróg ,że będą to roboty remontowo – 

uzupełniające. 

Rok 2013 minął ,rok 2014 też minął  w planie na rok 2015 też naprawy tej drogi nie 

ma . 

Miał być remont a postawiono tylko znaki ,nie o taki remont nam chodziło . 

Mamy w tym roku szczęście ,że jest taka pogoda  bo w przeciwnym wypadku tą drogą 

nie można by było jeździć. Ta droga wymaga natychmiastowego remontu. 

Liczę na ujęcie tej drogi  około 500 m w planie remontu dróg powiatowych na rok 

2016 . 

Dyrektor Lech Czekała – znam tą drogę jest to teren trudny gliniasty, w ramach 

bieżących remontów dróg będziemy się starali tą drogę naprawić .  

Interweniowałem w sprawie tych samochodów  w Inspekcji Transportu 

Drogowego, ale uzyskałem odpowiedz, że tam jest mały ruch i nic więcej nie można 

zrobić. 

Radny Marek Jurga  

W kierunku Masłowa zostały wycięte drzewa ,ale brak nasadzeń . 

Druga sprawa to sprawa poboczy – pobocza są za wysokie w  stosunku do drogi . 



Mieszkańcy chcą się włączyć w naprawę tych poboczy  proponują wywieść ziemię. 

Jest jeszcze jedna sprawa do załatwienia w Masłowie to zalegająca woda w środku 

wsi ,jest za mały przepust ,kratka nie odbiera wody w czasie deszczu . 

Dyrektor Lech Czekała  - nasadzenia w tym roku będą robione ,plan nasadzeń 

zatwierdza gmina i jak będzie decyzja będą nasadzenia w Masłowie / termin lipiec / 

- druga sprawa ,jeżeli wioska włączy się w sprawy uporządkowania poboczy to 

chętnie z tego skorzystamy / będziemy w stałym kontakcie z Panem sołtysem i 

zarazem radnym/. 

- również postaramy się zając sprawą przepusty w Masłowie . 

Radny Zenon Rusiak – wycinka drzew i krzewów konieczna tylko proszę to robić tak 

ażeby te pozostałości po tej wycince też były usuwane ,ponieważ jak to wszystko 

wystaje może dojść do wypadku .  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – widzimy ,że na budowę nowych dróg nie 

możemy bardzo liczyć ,ale należy naprawić to co jest zepsute . 

Wszelkie naprawy należy jednak rozpocząć od naprawy poboczy ,przykładem jest 

tego droga do Rusocina ,pobocza za wysokie ,należy je zabezpieczyć to droga też nie 

będzie niszczała . 

Dyrektor Lech Czekała – wszelkie te uwagi ,które tu zostały zgłoszone przyjmujemy 

,postaramy się  je systematycznie wykonywać, będą ścinki drzew, krzewów ,opryski  i 

nasadzenia drzew ,uważam ,że będzie lepiej .  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – dobrze ,ze jest przepis ,który pozwala robić 

opryski przy drogach ,ale jest prośba ażeby robić to dwukrotnie w ciągu roku 

ponieważ 1 raz nie wystarcza . 

Radny Hieronim Szczepaniak – co pewien czas przy drodze powiatowej ścinana jest 

trawa ,jednak jest to robione w taki sposób, że ciągnik jedzie a trawa nie jest ścinana . 

Przecież ktoś za to dostaje pieniądze, należy przy zatrudnianiu tych osób zwrócić  

uwagę   na rzetelne wykonywanie pracy .   

Dyrektor Lech Czekała – uwaga słuszna ,ale trudno mi w tej chwili do tego się 

ustosunkować, ale mam nadzieje ,że to  ulegnie poprawie na przyszłość .  

Starosta Zenon Jahns – wracając jeszcze do sprawy naprawy drogi do Ostrowieczka  

to rozumiem mieszkańców ,że Tiry tą drogę niszczą ,ale czy policja ma w tej sprawie 

coś do powiedzenia . 

Burmistrz Miasta i Gminy – problem jest duży, policja by mogła ten teren 

kontrolować. Natomiast urzędnicy rozmawiali z przedsiębiorcami wydobywającymi 

żwir na ten temat i wskazali im jaką droga mają jeździć ,obiecali ,że się do tego 

dostosują a efekty widzimy jakie są.  



Starosta Zenon Jahns– spotkanie było bardzo owocne ,mamy tu pewien zarys 

potrzeb na przyszłość. Jest szereg zadań do wykonania w trybie pilnym .Chcemy je 

przyjąć do realizacji. Jak państwo wiecie bez środków zewnętrznych dużo nam się nie  

uda zrobić . 

Staramy się o te środki . 

Dyrektor Lech Czekała jest dobrze zorientowany o stanie dróg na terenie tej gminy i 

wiem ,że szczególnie w ramach bieżących remontów będzie starał się te nawierzchnie  

naprawiać . 

Burmistrz Miasta  i  Gminy Henryk Litka . 

Zarówno powiat jak nasz samorząd liczą na środki unijne,  nie wiemy jednak  jakimi 

środkami dysponuje Marszałek  Województwa i czy w ogóle nasze wnioski będą 

uwzględnione. 

Marszałek w tej chwili widzi drogi wojewódzkie i wobec tego w tej chwili musimy 

tylko czekać.  Związek Gmin Wiejskich  też ze swojej strony walczy o te fundusze ,tak 

ażeby w tej kadencji udało się zrobić kilka kilometrów dróg na naszym powiecie i 

gminie . 

Mówimy o perspektywie 4 letniej kadencji-  chociaż 1 droga w technice mieszanej . 

Apeluję jednak ze swojej strony o położenie chodnika w miejscowości Międzychód, 

mieszkańcy to docenią ,ale deklaruję też  wspólne wykonywanie chodników przy 

udziale funduszy gminnych . 

Starosta Zenon Jahns – uważam ,że  nasza współpraca pozostanie na 

dotychczasowym dobrym poziomie i zrozumieniu ,będziemy wspólnie realizować te 

zdania na które nas będzie stać, tak ,że  dziękuję za zaproszenie na to spotkanie ,gdyż 

spotkanie  z radnymi którzy wspólnie z Panem Burmistrzem decydują o zadaniach 

gminnych pozwoliło na lepsze zrozumienie  z ich strony o realizacji tych zadań. 

Wszelkie propozycje oraz uwagi ze strony państwa potraktuję bardzo rzeczowo 

jednak nie mogę tu obiecać ,że będą one od ręki załatwione   ,wszystko zależy od 

posiadanych środków.  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – podziękowała Panu Staroście, radnym 

powiatowym, Panu Dyrektorowi za skorzystanie z zaproszenia i przybycie na 

spotkanie uważając równocześnie ,ze każda forma rozmowy jest dobra a szczególnie 

takie spotkanie gdzie szereg spraw zostało w sposób rzeczowy  wytłumaczone. 

Równocześnie  podziękowała  Panu Burmistrzowi ,radnym za udział w posiedzeniu i 

zakończyła wspólne  posiedzenie radnych .  

Protokolant         Przewodnicząca Rady  

Stefania Gagat      Janina Pawełczyk     

 


