
PROTOKÓŁ NR 12 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 9 października 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Jadwiga Chojnacka Przewodnicząca Komisji 
2. Jarosław Kaczmarek członek komisji 
3. Zenon Rusiak członek komisji 
4. Hieronim Szczepaniak 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady 
2. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
3. Sławomir Strajbel Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka, która powitała 
członków komisji przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji: 
1. Udział w opracowaniu projektu budżetu na rok 2016. 
2. Ocena Wykonania budżetu za I półrocze 2015 rok. 
3. Zapoznanie się z propozycjami działań w kierunku rozwoju energii odnawialnej na 
terenie gminy – elektrownie wiatrowe. 
 
Ad. 1 W ramach pierwszego punktu obrad komisja zaproponowała następujące założenia do 
budżetu 2016 roku: 

• Ocieplenie północnej ściany Szkoły Podstawowej w Masłowie oraz ogrodzenie 
małego boiska sportowego; 

• Remont pomieszczeń socjalnych w Przedszkolu Samorządowym w Wieszczyczynie; 
• Remont podjazdu do Przedszkola Samorządowego w Dolsku; 
• Położenie chodnika w miejscowości Lubiatówko, Błażejewo, Pinka, Dolsk – ul. 

Podrzekta; 
• Przełożenie chodnika w miejscowościach Rusocin i Mełpin; 
• Budowa wodociągu w miejscowości Lipówka. 

Rozpatrując założenia radni zwrócili uwagę na problem braku wodociągu w miejscowości 
Lipówka. W każdej chwili mieszkańcy Lipówki mogą zostać pozbawieni dostępu do wody. 
Natomiast propozycja remontu ul. Garncarskiej w Dolsku przez przewodniczącą komisji 
inwestycji i spraw gospodarczych spotkał się z brakiem entuzjazmu wśród pozostałych 
członków komisji. 
 
Ad. 2 Analizując budżet największą uwagę radnych przykuły: 

• Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe; 
• Rozdział 60016 drogi publiczne gminne; 
• Dział 757 Obsługa długu publicznego; 
• Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 

W ramach Rozdziałów dotyczących dróg publicznych powiatowych i gminnych komisja 
jednomyślnie uważała aby dopilnować firmę która wygrywa przetarg na zimowe utrzymanie 
dróg by odśnieżała tylko drogi gminne pomijając drogi powiatowe.  
Na podstawie przeprowadzonej analizy komisja zaleca aby niewykorzystane środki na 
budowę parkingu przy cmentarzu w Dolsku przeznaczyć na sfinansowanie innego 
pilniejszego zadania. 



Dzięki obecności pana Burmistrza radni poruszyli problem utrzymania czystości w 
miejscowości Mełpin. Na dużą skalę powstające działki rekreacyjne, nie mające uregulowań 
prawnych ciążą społeczności Mełpina.  
Burmistrz Henryk  Litka  wyjaśnił że tereny na których powstaje architektura rekreacyjna 
jest terenem prywatnym. Gmina jako organ nie ma uprawnień do przeprowadzania kontroli. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała czy mogą otrzymać pozwolenie na 
budowę? 
Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka  wyjaśnił iż do tej pory wpłynął jeden wniosek o 
warunki zabudowy. Gmina wydając decyzję o warunkach zabudowy ściągnie na siebie 
obowiązek ponoszenia konsekwencji w razie zalania tych terenów. Należy zwrócić uwagę że 
teren jest zalewowy. Dodatkowo współwłaściciele tegoż terenu będą się domagać 
wyposażenia w wodę pitną i drogę co jest kosztowne. 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka Jakie są plany w stosunku do szkoły w 
Małachowie? Rok szkolny 2015/2016 jest ostatnim rokiem funkcjonowania fili Małachowo. 
Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka  Tak jak zaplanowano od przyszłego roku szkolnego 
dzieci będą uczyły się w Szkole Podstawowej w Dolsku. Z decyzjami dotyczącymi 
zagospodarowania budynku w Małachowie należałoby się wstrzymać. Odnosząc się do 
projektów przedwyborczych w oświacie należy spodziewać się dużych zmian. Być może 
reforma spowoduje potrzebę wznowienia działalności placówki? 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w jakiej części obiekt jest zajmowany przez 
szkołę? 
Burmistrz MiG Dolsk Henryk Litka  odpowiadając poinformował że parter budynku 
zajmuje przedszkole a piętro jest do dyspozycji szkoły. 
W kontekście zagospodarowania obiektu w Małachowie Radny Jarosław Kaczmarek 
zaproponował aby przenieś lokatorów z Mszczyczyna do Małachowa w ten sposób w 
Mszczyczynie uzyskamy całkowitą niezależność i jednocześnie pomysł na wykorzystanie 
wówczas pustego budynku w Małachowie. 
Burmistrz MiG Dolsk wolne mieszkania socjalne to sytuacja idealna zwarzywszy z jaką 
sytuacją się boryka urząd. Jednakże należałoby pomyśleć że nasze społeczeństwo się starzeje. 
Myśląc o ludziach starszych aktywnie działających należałoby stworzyć dla nich np. 
warsztaty terapii zajęciowej wówczas budynek w Małachowie dobrze by się sprawdził. 
Analizując zadłużenia gminy radni otrzymali informację od Burmistrza MiG Dolsk, że do tej 
pory urząd nie otrzymał pisemnego wyroku sądu. 
Fakt ten oburzył radnych. 
Burmistrz wyjaśnił że dodatkowe pieniądze uzyskane ze zwrotu podatku VAT pokryją koszty 
wyroku. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała ile gmina ma do dyspozycji środków ze 
zwrotu podatku VAT? 
Odpowiadając Burmistrz MiG Dolsk  należy wziąć pod uwagę fakt że gmina nie osiągnęła 
dochodów z planowanych sprzedaży działek. 
Radny Jarosław Kaczmarek zaproponował aby deklarację wykonawcy DROG BUD 
dotyczącą dodatkowego wykonania prac budowlanych w kwocie 20.000 zł przeznaczyć na 
budowę chodnika. 
Natomiast Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka wysunęła propozycję rozpoczęcia 
budowy ulicy Garncarskiej w ramach tych środków. 
Burmistrz MiGDolsk wyjaśnił że zbliżająca się zima nie jest dobrym okresem na 
przeprowadzenie budowy lub remontu. 
Radni podsumowując analizę budżetu, zwracając uwagę na kondycję finansową gminy 
wyjaśnili dlaczego podejmowanie kolejnych zobowiązań z jakimi wiąże się remont ulicy 
Garncarskiej spotkał się z dezaprobatą członków komisji. 



Ad. 3 Przewodnicząca Komisji poprosiła Sławomira Strajbla Pracownika Urzędu o 
nakreślenie tematu. 
Sławomir Strajbel objaśnił sytuację elektrowni wiatrowych mających powstać w 
miejscowości Mełpin. Wpłynął wniosek inwestora DOMREL o zwiększenie mocy i 
wysokości. Wniosek uruchomił procedurę zmiany decyzji środowiskowej. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała na jakich gruntach mają powstać 
elektrownie wiatrowe? 
Sławomir Strajbel odpowiedział że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych i nie 
może odpowiedzieć na to pytanie. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała po zwiększeniu jakie rozmiary ma 
osiągnąć elektrownia wiatrowa? 
Sławomir Strajbel odpowiadając poinformował że moc zmienia się do 10,5MW (do 
3,50MW każdy), wysokość wieży do 140m, średnica wirnika 130. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała co z elektrowniami wiatrowymi w 
miejscowości Wieszczyczyn? 
Odnosząc się do elektrowni wiatrowych mających powstać w miejscowości Wieszczyczyn 
Sławomir Strajbel zakomunikował że nałożona została przez Burmistrza konieczność oceny 
oddziaływania na środowisko. Postępowanie zawieszone do momentu przedłożenia przez 
inwestora raportu oddziaływania na środowisko. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała gdzie mają być zlokalizowane te 
elektrownie wiatrowe? 
Sławomir Strajbel we wschodniej części Wieszczyczyna. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk W takim razie elektrownie wiatrowe sąsiadować 
mają w okolicach miejscowości Dobczyna. Czy nie ma protestów? 
Sławomir Strajbel wyjaśnił że lokalizacja elektrowni wiatrowych od Dobczyna to ok. 2 km i 
nie ma negatywnych oddźwięków. 
W związku zapytaniami radnych dotyczącymi w firmy budującej wiatraki Sławomir Strajbel 
wyjaśnił że na tą chwilę inwestor wykonuje dokumentację elektrowni wiatrowych i 
prawdopodobnie odpłatnie przekaże ją potencjalnemu wykonawcy który zainteresowany 
będzie budową tychże elektrowni. 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała jaka jest droga dojazdowa do tych że 
elektrowni? 
Sławomir Strajbel wyjaśnił że jest to droga gminna nieutwardzona. 
Natomiast elektrownie wiatrowe mające powstać w miejscowości Kotowo są na etapie 
pozytywnie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast w toku 
procedura o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Kończąc Komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych Radny Jarosław Kaczmarek nie 
odnosząc się do podjętych tematów na dzisiejszym spotkaniu zwrócili uwagę iż burmistrz nie 
wywiązuje się z zapewnień o informowaniu radnych o prowadzonych inwestycjach oraz 
braku nadzoru nad przeprowadzanymi inwestycjami – dotyczącymi szerokopasmowego 
Internetu budowanego na drogach i chodnikach gminnych. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 


