P R O T O K OŁ Nr 5

Z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych
Odbytego w dniu 16 marca 2015 roku

Komisja w składzie wg zal. listy obecności
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli :
1. Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady
2. Pani Maria Bednarska – pracownik Urzędu
3. Pan Marek Gogół pracownik Urzędu

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga
Chojnacka, która powitała członków Komisji oraz zaproszone osoby i
stwierdziła ,ze porządek posiedzenia Komisji jest następujący :
1.Ocena stanu placów zabaw na terenie naszej gminy .
2.Bieżące utrzymanie dróg po okresie zimowym .
3.Wytypowanie dróg powiatowych przy których należałoby położyć chodniki
w 4 letniej kadencji rady.
4.Omówienie uchwał ,które będą przedmiotem obrad radnych na sesji w dniu
25.03.2015 roku.
5.Sprawy bieżące .
.
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka
poprosiła o zabranie głosu Panią Marię Bednarską ,która z ramienia Urzędu
zajmuje się placami zabaw.
Pani Maria Bednarska

Jak wiemy w większości wiosek na naszym terenie są usytuowane place
zabaw.
Na rok 2015 przewiduje się postawienie placów zabaw w Brześnicy i Lipówce.
Dużym wsparciem przy zakupie placów zabaw jest przydzielana dotacja ze
strony Komisji Alkoholowej, gdyż zakup z certyfikatem takich placów zabaw
jest dość kosztowny .
Wszelkie uszkodzenia tych placów zabaw powinny być zgłaszane przez
sołtysa.
Co dwa lata jest sprawdzany stan techniczny przez Powiatowy Nadzór
Budowlany ./ dokonuje tego z ramienia nadzoru Pan Piechocki /.
W tym roku będzie taki przegląd dotyczył Wieszczyczyna ,Rusocina
,Lubiatowa i Kotowa .

Staramy się ze strony Urzędu tak dbać o te place zabaw ażeby były one
bezpieczne .,duża rola jest tu również dla sołtysów ,gdyż oni są gospodarzami
tych terenów i najlepiej wiedza w jakim stanie te place się znajdują.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – tak sołtysi wiedzą jaki jest stan
placu zabaw na ich terenie ,jednakże jest prośba ,ażeby Urząd co dwa lata ze
swoich środków zakupił odpowiednie farby do pomalowania takiego placu
zabaw.
Te wszystkie zakupy i pomalowania ciążyły na funduszu sołeckim jednak jest
prośba ażeby były zakupione ze środków Urzędu .
Również do pomalowania jest plac zabaw w Trąbinku ,gdyż jest on dość
zniszczony .
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka stwierdziła dobrze ,że dążymy
do tego ażeby w każdym sołectwie był taki plac zabaw ,chociaż jak wiemy jest
to dość kosztowny zakup .
Propozycja ze strony Pani Przewodniczącej jest taka ażeby komisja miała
wyjazdowe posiedzenie i w terenie zapoznała się ze stanem faktycznym i
technicznym istniejących placów zabaw oraz potrzebami w tym zakresie .
Następnie Przewodnicząca Komisji poprosiła Pana Marka Gogóła o
przedstawienie informacji na temat bieżącego utrzymania dróg i ich remontów.
Jak co roku sołtysi w tym zakresie składają zapotrzebowania a dotyczy to
1/profilowania dróg gminnych w obrębie zabudowań ,
2.drogi gminne łączące miejscowości ,
3/drogi dojazdowe do gruntów ornych
Na naszym terenie jest około 50 km dróg gminnych ,na terenie miasta 3 km
są też drogi wewnętrzne dojazdowe do pól.
Staramy się co roku te drogi profilować tak ,ażeby były przejezdne .
Radny Jarosław Kaczmarek – wiemy ,ze zima była łagodna wobec tego ile
wydatkowaliśmy na utrzymanie zimowe dróg.
Pan Marek Gogół – była to kwota około 28 tys. zł.
Wszelkie naprawy powinny być zgłaszane przez sołtysa .
Radny Jarosław Kaczmarek – w budżecie na transport i drogi jest
zaplanowana kwota 720 tys. zł na co zostanie przeznaczone .
Na posiedzenie komisji poproszono Panią Skarbnik Elżbietę Juskowiak ,która
udzieliła wyjaśnień w tej sprawie
Pani Elżbieta Juskowiak – w tej kwocie znajduje się również kwota
przeznaczona . na wykonany przepust na ul. Brzozowej w Dolsku ,natomiast
pozostała kwota zostanie przeznaczona na cząstkowe naprawy i utrzymanie
dróg .
Następny punkt obrad komisji to wytypowanie kolejności budowy chodników
przy drogach powiatowych
W pierwszej kolejności wytypowano do budowy chodnik w Międzychodzie .
Temat ten był omawiany na wspólnym posiedzeniu radnych z udziałem
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg ,gdzie uzyskaliśmy odpowiedz
negatywną .
Wiemy jednak ,że przy budowie drogi Międzychód- Gawrony przez wieś
Międzychód nie będzie budowany chodnik .

Tłumaczono to tym ,ze jest tam trudny teren ,brak pasa drogowego ,należałoby
wykupić od mieszkańców grunt na ten chodnik .
Rozumiemy te trudności jednak należy wziąć to wszystko pod uwagę
i w tej kadencji rady należy ten chodnik wspólnie z gminą pobudować .
Radny Hieronim Szczepaniak – prośba mieszkańców Drzonku o położenie
chodnika przy drodze od Pana [...] do drogi 434 .
Natomiast jeżeli chodzi o inne drogi i położenie przy tych drogach chodników
to dotyczy to:
- Lubiatówka od Pani [...] do placu zabaw ,
Błażejewa od przystanku przy świetlicy do drogi gminnej,
Rusocin – chodnik do przebudowy
Mełpin – chodnik do przebudowy / od skrzyżowania do Pana [...] /
W Dolsku na ul. Podrzekta / od Pana [...] w kierunku Wawrzyńca/,
Również w planach budowy chodników należy na okres kadencji ująć budowę
chodnika przez wieś Błażejewo .
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – mam nadzieję ,że w ciągu
czteroletniej kadencji uda nam się te chodniki wspólnie z powiatem wykonać .
Wiemy ,że to też są kosztowne zadania jednak z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców w miarę naszych możliwości finansowych budować te chodniki.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka poprosiła Pana Marka Gogóła
o przedstawieni projektów uchwał ,które będą omawiane na sesji w dniu
25.03.2015 roku .
W pierwszej kolejności została omówiona uchwała dot. współdziałania z
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu
energii elektrycznej.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada gminy podejmuje uchwałę w
sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie realizacji zadań
publicznych .
Gmina Dolsk z gminami Śrem ,Brodnica ,Książ Wlkp Krzywiń ,Jaraczewo i
Powiatem Śremskim podjęły decyzje o współdziałaniu w celu przeprowadzenia
wspólnego postepowania o udzielenia zamówienia publicznego na zakup w
latach 2016-2017 energii elektrycznej do urządzeń i obiektów jednostek
samorządu terytorialnego .
Zakup energii elektrycznej w ramach wspólnego postępowania przetargowego
obejmujący duży wolumen energii elektrycznej pozwoli uzyskać stabilizację
ceny zakupu energii przez okres trwania zamówienia oraz obniżyć koszty
związane z obsługą systemu elektroenergetycznego.
Gmina Śrem zadeklarowała wolę przyjęcia roli zamawiającego upoważnionego
do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w odrębnym porozumieniu .
Przeprowadzony przetarg pozwoli na uzyskanie stałej ceny na okres umowy,
chyba ,że wzrośnie VAT .
Energie kupujemy na wolnym rynku .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – prośba ażeby przy tych
negocjacjach rozmawiać o płaceniu rachunków za energie przez świetlice
wiejskie ,są one traktowane jako działalność gospodarcza ,czy jest możliwość
zmiany tego .

Pan Marek Gogół – postaram się na ten temat rozmawiać ,chociaż wiem ,że
rachunki są wystawiane na gminę i tak to wtedy jest traktowane jako
działalność .
W tej chwili nie wiemy jaka będzie cena energii, przetarg będzie na lata
2015-2017.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – mamy umowę na oświetlenia
uliczne ,jest tam zapisana roczna gwarancja na wykonanie napraw ,kto to
będzie sprawdzał czy w to maja być zaangażowani sołtysi .
Pan Marek Gogół – będziemy to sprawdzać nie angażując sołtysów ,gdyż
wszystkie naprawy muszą być zgłaszane do Urzędu tak ,że ze sprawdzeniem
tych napraw nie będziemy mieli żadnego problemu .
Druga uchwała przedstawiona przez Pana Marka Gogóła to uchwała mówiąca
o dopłatach do wszystkich taryfowych grup odbiorców zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk .
Uzasadnienie do tego projektu uchwały jest następujące:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie złożyło do Burmistrza
Miasta i Gminy wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę nieruchomości położonych w Drzonku ul. Polna celem ujednolicenia cen
za dostarczenie wody do wszystkich odbiorców usług na terenie gminy Dolsk.
Uchwała w tej sprawie była już podjęta w listopadzie 2014 roku ,gdzie dopłata
miała wynosić 0.35,zł brutto za każdy 1 m3 .
Jednak obowiązujący system fakturowania dostępny w Spółce dopuszcza
zostaje doliczony do kwoty netto co daje rozbieżności w ostatecznej kwocie w
przypadku naliczenia kwoty w oparciu o stawki jednostkowe brutto .
Podjęcie tej uchwały jest w pełni uzasadnione / jest to uchwała porządkująca
tą kwestię /.
Sprawy bieżące

Radny Hieronim Szczepaniak – na przystankach autobusowych brak koszy
na śmieci, do kogo należą te przystanki i kto ma o porządek tam dbać.
Pan Marek Gogół – te zatoczki przystankowe oraz przystanki nie są
własnością gminy stąd ich nie utrzymujemy i koszy nie kupujemy .
W sprawie porządku na tych przystankach wystosowaliśmy pismo do Zarządcy
drogi jednak odpowiedz jest taka, że nie mają na to środków i chcą je
przekazać do gminy .
Jeżeli by doszło do przekazania to wtedy gminy mogłyby obciążać za
utrzymanie porządku na tych przystankach tych przewoźników ,którzy by z
tych przystanków korzystali .
Radny Hieronim Szczepaniak – prośba mieszkańców Drzonku o możliwość
założenia oświetlenia ulicznego przy drodze 434 od drogi na Międzychód do
wsi – czy to jest możliwe do realizacji .
Pan Marek Gogół – wiem ,że ta sprawa jest zgłoszona do Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu i jest na etapie uzyskania pozwolenia .
Poruszona została również sprawa uregulowania przejścia dla pieszych przy
przystanku w Masłowie.
W tej kwestii musi się wypowiedzieć Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka podziękowała wszystkim za
przybycie i zakończyła posiedzenie Komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych .

Protokolant
Stefania Gagat

Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Chojnacka

