
 

 

 

 

P R O T O K Ó Ł 

 

z wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji  

i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 8 kwietnia 2015 roku / posiedzenie wyjazdowe / 

 

 

Komisje w pełnych składach /listy obecności stanowią  załącznik nr 1 i 2 do 

protokołu  

Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

1.Janian Pawełczyk Przewodnicząca Rady  

2.Marek Gogół – pracownik Urzędu . 

 Zgodnie z planami pracy obu komisji Rady tematem wyjazdowego 

posiedzenia komisji to:  

- ocena stanu dróg po okresie zimowym , 

- ocena stanu placów zabaw . 

W pierwszej kolejności członkowie komisji zapoznali się ze stanem drogi  

w Międzychodzie- droga gminna do naprawy  równiarką,  

oraz naprawa  przepustu przy drodze powiatowej . 

Temat przepustu był już kilkakrotnie omawiany, jednakże wniosek komisji jest 

taki ,że należy ponownie wystąpić do Starostwa o ujęcie wykonania tego przepustu 

przy budowie tej drogi .   



Natomiast jeżeli chodzi o plac zabaw w Międzychodzie to jest on bardzo 

dobrze usytuowany obok świetlicy, dobrze utrzymany – w tej chwili wymaga tylko 

pomalowania . 

Drzonek – ocena stanu drogi gminnej w kierunku wiatraków . 

Stan drogi wymaga wyrównania jednak dużym zagrożeniem dla tej drogi jest 

spływająca woda ,która niszczy tą drogę /brak udrożnionych rowów ,które powinny 

być wykonane przez budujących te wiatraki /. 

Równocześnie komisja w Drzonku zapoznała się ze stanem zjazdu z drogi 434 / 

przy krzyżu / 

Według  przekazanej informacji przez radnego Hieronima Szczepaniaka w tej 

sprawie w roku 2014 była wizja lokalna i to miało być poprawione /szczególnie 

powinni się  zająć  tym rowem ,który zagraża i jest tam bardzo niebezpiecznie. 

 Do tej pory nikt tym problemem się nie zajął  ,stąd wniosek ażeby wrócić do 

ustaleń z roku 2014 / rada sołecka powinna mieć z tego spotkania  protokół/.  

Wieszczyczyn – wizytacja placu zabaw, gdzie stan tego placu zabaw oraz 

otoczenia wymaga natychmiastowego malowania i uporządkowania . 

Jest bardzo nieestetycznie . 

Masłowo – plac zabaw usytuowany przy świetlicy ,świetlica bardzo dobrze 

utrzymana ,plac zabaw wymaga pomalowania . 

Komisja również zapoznała się w Masłowie ze sprawą zalewania drogi 

powiatowej przez niedrożne studzienki kanalizacyjne a tym samym zalewane  działki  

przez które przechodzi rów do którego odprowadzana jest woda z tej drogi . 

Temat ten powinien być rozwiązany przez Starostwo Powiatowe z uwagi na 

przynależność tej drogi .    

Następne drogi to : 

- droga w Nowieczku Maliny w kierunku Błażejewa – droga wymaga naprawy  

Natomiast komisja wnioskuje również o naprawę zniszczonego przepusty przy 

drodze powiatowej na kanale Dobczyńskim w kierunku Rusocina – wymaga to 

natychmiastowej interwencji , gdyż woda podmyła tam zabezpieczenia i to grozi 

wypadkiem . 

Błażejewo- ocena placu zabaw . 

Plac  zabaw jest usytuowany przy świetlicy wiejskiej dośc daleko od wioski . 



Teren wokół tego placu zabaw wymaga uporządkowania oraz 

zagospodarowania np. postawienie ławek . 

Trąbinek – ocena placu zabaw  

Wieś Trąbinek poprzez postawienie wigwamu zyskała bardzo atrakcyjny teren 

,plac zabaw jest dobrze usytuowany ,w tej chwili wymaga tylko pomalowania . 

Ostrowieczno – plac zabaw postawiony w 2014 roku w dobrym stanie . 

Natomiast droga Ostrowieczno – Pokrzywnica jest w fatalnym stanie / droga 

powiatowa / w niektórych miejsca trudna do przejechania /- wymaga chociaż 

częściowej naprawy . 

Brześnica – stan drogi powiatowej wg członków komisji nie jest w tak złym 

stanie jak to często radni są o tym informowani .Jest to droga bita ,może zbyt wąska, 

ale trudno byłoby ją poszerzyć bez remontu całej drogi . 

Mszczyczyn – plac zabaw przy świetlicy – należy go odmalować . 

Natomiast w tej miejscowości należy zadbać o te drogi gminne takie jak w 

kierunku do przedszkola oraz o drogę przy blokach w kierunku do drogi powiatowej 

,gdzie powstają nowe zabudowania . 

Pokrzywnica -  wizytowano drogę od Mszczyczyna na Huby do Pokrzywnicy – 

część drogi ma podłoże  asfaltowe ,natomiast druga cześć wymaga położenia asfaltu . 

Naprawy wymaga również droga prowadząca przez Huby ./równiarką /   

Dokonano również oceny  stanu nawierzchni ulicy Polnej ,gdzie ta 

nawierzchnia też wymaga naprawy ,jak również naprawy wymagają położone tam 30 

lat temu chodniki . 

Jedynym placem zabaw /oprócz placu zabaw nad jeziorem / w Dolski to plac 

zabaw na osiedlu Jaskółki . 

Członkowie komisji źle ocenili stan techniczny  oraz porządek na tym placu 

zabaw . 

Elementy tego placu zabaw są zniszczone ,wymagają wymiany ,pomalowania 

oraz należy uzupełnienia  ogrodzenia oraz uporządkowania  terenu . 

Podsumowując wyjazdowe posiedzenie obu komisji przewodnicząca Komisji 

Inwestycji i Spraw Gospodarczych  w imieniu obu komisji stwierdziła ,że drogi gminne 

wymagają naprawy po okresie zimowym . 



Jak wiemy sołtysi tych wiosek zgłaszają te naprawy co roku do Urzędu  i drogi 

te w najbliższym czasie będą naprawiane przez równiarki . 

Zdajemy sobie sprawę ,że są odcinki dróg, które by wymagały większych 

napraw ,ale jak wiemy możemy sobie  pozwolić na większe remonty tylko wtedy gdy 

byśmy posiadali  większy budżet. 

Starajmy się naprawiać to co jest w naszych możliwościach. 

Należy tu również powiedzieć o drogach powiatowych ,gdyż przy tych  

drogach jest bardzo dużo do zrobienia/ przepusty są bardzo zniszczone ,niedrożne/ te 

uchybienia wymagają natychmiastowej naprawy .  

Natomiast jeżeli chodzi o stan techniczny oraz porządek na placach zabaw to 

komisje stwierdzają ,ze prawie wszystkie place zabaw w tej chwili wymagają 

odmalowania . 

Tam, gdzie sołtysi i rady sołeckie są zaangażowane w swoją  pracę place zabaw 

są utrzymane w należytym porządku.  

Należy zmobilizować te wioski oraz miasto Dolsk ,które te place zabaw 

posiadają do dalszego inwestowania w zakup dalszych elementów do tych placów 

zabaw.    

Na tym wyjazdowe posiedzenie komisji Rady zostało zakończone . 

 

Protokolant    Przewodniczący Komisji  

Stefania Gagat    Jadwiga Chojnacka  

      Lidia Pieprzyk     

 

 

 


