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    P R O T O K Ó Ł nr 7 

 

  Z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych  

  Odbytego w dniu 25 maja 2015 roku  

  Komisja w składzie : 

  Jadwiga Chojnacka Przewodnicząca Komisji  

  Jarosław Kaczmarek – członek Komisji  

  Zenon Rusiak członek Komisji  

  Hieronim Szczepaniak członek Komisji  

 

  Ponadto udział w posiedzeniu wzięli: 

Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy  

Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady   

 Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka 

,która powitała członków Komisji  ,zaproszone osoby i stwierdziła, że na dzisiejszym 

posiedzeniu Komisji zostanie omówiona uchwała dot. zmiany budżetu miasta i gminy na rok 

2015 ,która będzie poddana pod głosowanie na sesji Rady . 

Burmistrz MiG Henryk Litka  podziękował za zaproszenie Komisji i wyjaśnił, że projekt 

uchwały został już omówiony z pozostałymi  radnymi a dotyczy zmiany budżetu na rok 2015. 

Jest to związane z negocjacjami jakie były prowadzone z firmą od której dzierżawimy rury i 

gdzie udało nam się zaoszczędzić z tytułu  dzierżawy  kwotę  127.036,96,-zł  . 

Jest na to podpisany odpowiedni dokument . 

W związku z powyższym chcemy te pieniądze częściowo zagospodarować i propozycje są 

takie:  

-Przeznaczyć dodatkowo 40 tys. zł dotacji do Powiatu na dokończenie remontu ulicy 

Gostyńskie Przedmieście / powiat wystąpił z wnioskiem o dodatkową dotację z uwagi na to 

,że nie będzie to zadanie wspomagane przez fundusze Unijne /. 



 - przeznaczyć po 5 tys. zł do takich miejscowości jak Lipówka ,Brześnica i Pokrzywnica na 

wykonanie prac wokół wigwamów / położenie kostki brukowej/ łącznie 15 tys. zł , 

Oraz po 1 tysiącu zł do 5 wigwamów na przyłącze energetyczne – 5 tys. zł , 

W Brześnicy  zakupiono 200 m
2
 kostki przy czym  wystarczy 100

2
 i chcemy te 100  m

2
 

przeznaczyć dla Lipówki . 

Z uwagi na to ,że ta kostka została zakupiona z funduszy rady sołeckiej należy  Brześnicy 

zrekompensować te wydatki i może pomyśleć o zakupie dla nich stołów i ławek . 

Radny Jarosław Kaczmarek – propozycje dobre ,ale trzeba też pomyśleć o Lubiatówku  

przecież tam nie ma ogrodzenia . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – tak spostrzeżenia Pana radnego są dobre ,ale prowadzę z 

Panem [...] rozmowy na ten temat i poczekajmy na efekty tych rozmów . 

Liczę na to, że  Pan [...] zrobi więcej niż się Lubiatówko spodziewa.   

Jeżeli chodzi o przyłącza energetyczne to będą one wykonane ,gdzie koszty stałe miesięczne 

to kwota 40,zł natomiast za zużycie energii będą płaciły same samorządy wiejskie.  

Jest tu również do rozpatrzenia wniosek Lubiatowa o dofinansowanie remontu dachu ,który 

w tej chwili już przecieka . 

Wycena prac to koszt 20 tys. zł./ około 10 tys. materiał i 10 tys. za wykonanie prac/ 

Radny Jarosław Kaczmarek – tak musimy dbać o nasze obiekty ,ale proponuję na te prace do 

Lubiatowa kwotę 14 tys. zł. Lubiatowo posiada już na ten cel kwotę 6 tys. zł  z funduszu 

sołeckiego . 

Burmistrz MiG Henryk – jeżeli Pan radny ma potwierdzone  informacje to dotację dla 

Lubiatowa dajemy w kwocie 14 tys. zł . 

Mam jeszcze propozycję o dołożenie 10 tys. oraz 20 tys. zł -fundusze przeniesione  z 

zabytków-  łącznie 30 tys. zł na wykonanie zadanie na ul. Kościańskiej w Dolsku utwardzenie 

pobocza  przy cmentarzu ./parking/. 

 Te 30 tys. zł na to zadanie nie wystarczy, ale więcej gmina dać nie może . 

20 tys. zł jest w budżecie zaplanowane na zabytki i proboszczowie parafii zgodzili  się ,ażeby 

w tym roku były te fundusze przeznaczone na parafię w Dolsku.  

Radny Jarosław Kaczmarek – należę do parafii w Mórce i tam na wszystko parafianie się 

składają dlaczego tu ma być inaczej . 

 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – zgadzam się w wypowiedziami radnego 

 Kaczmarka, przecież  w Dolsku już raz z Urzędowych pieniędzy zrobiono chodniki przy domu 

katolickim i teraz też mamy dokładać . 



Przewodnicząca Rady Janina Pawelczyk  

Przecież parafia w Dolsku ma inne potrzeby chociażby remont kościoła fary . 

Radny Jarosław Kaczmarek – kwota jest zbyt duża i nie na taki cel. 

Burmistrz MiG Henryk Litka  - co jest remontowane w parafii to decyduje Proboszcz ,jednak 

ta kwota jest zbyt mała ażeby rozpocząć jakikolwiek duży remont. 

Wobec tego jaką kwotę damy na parafię Dolsk . 

Radny Jarosław Kaczmarek – jaka już mamy coś dać to tylko 20 tys. zł . 

Przewodnicząca Rady – rozumiem ,ze każda parafia potrzebuje pieniędzy np. w Błażejewie 

trwa nadal remont kościoła, ale dużo prac wykonanych  jest z własnych funduszy parafii / np. 

podmurówkę pod ogrodzenie /. 

Inne parafie też by chciały pieniędzy np. w parafii Wieszczyczyn proboszcz chce zrobić nowe 

ogrodzenie kościoła – parafianie wg radnego Szczepaniaka uważają ,że ogrodzenie jest dobre 

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – widzimy jednak ,że nasz gmina też pomaga 

parafią ,przecież zakupiono gonty na kościół w Błażejewie jak również przy okazji remontu 

drogi Masłowo – Wieszczyczyn pobudowano parking przy cmentarzu w Wieszczyczynie. 

Burmistrz MiG Henryk Litka podsumowując dyskusję na ten temat , podział  kwot wg 

państwa propozycji wygląda to następująco: 

- na wigwamy z doprowadzeniem energii kwota 20 tys. zł  

- dla parafii Dolsk 20 tys. zł  

- na remont dachu w Lubiatowie  - 14 tys. zł  

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – mamy jeszcze nie załatwioną sprawę wykonania  

prac za kwotę 20 tys.  przez firmę wykonującą ul. Brzozowa z Gostynia . 

Czy były w tym temacie już prowadzone rozmowy.  

Burmistrz MiG Henryk Litka – postaram się w najbliższych dniach rozmawiać z Dyrektorem 

tej firmy  na ten temat ,jednak musimy wskazać  konkretne zadanie do wykonania .  

Może do rozważenia by było położenie chodnika w Błażejewie . 

W tej chwili w Błażejewie nie wiemy jak to ma być zrobione ale dyskusję  na ten musimy 

podjąć . 

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka – komisja miała wyjazdowe posiedzenie  

wizytowała place zabaw ,plac zabaw w Dolsku na oś. Jaskółki wymagał remontu ,jak to w tej 

chwili wygląda . 

Burmistrz MiG Henryk Litka – te elementy, które były zniszczone  zostały usunięte ,teren 

uporządkowany ,gdy pozyskamy fundusze uzupełnimy wyposażenie tego placu zabaw . 



Temat posiedzenia komisji został wyczerpany . 

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka stwierdziła ,że propozycje do projektu uchwały 

zmiany budżetu na rok 2015 zostały zaakceptowane ,podziękowała wszystkim za udział i 

zakończyła posiedzenie Komisji . 

 

Protokolant        Przewodnicząca Komisji 

Stefania Gagat       Jadwiga Chojnacka                   


