
PROTOKÓŁ NR 14 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 3 grudnia 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. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk 
3. Lidia Pieprzyk Radny Miasta i Gminy Dolsk 
4. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
5. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
6. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 

 
 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka, która powitała 
członków komisji, zaproszone osoby przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia 
Komisji: 
1. Opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2016. 
2. Opracowanie planu pracy na 2016 rok. 
 
Ad. 1 W ramach pierwszego punktu obrad komisji Przewodnicząca Komisji Jadwiga 
Chojnacka poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy o zabranie głosu.  
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka poprosił by Skarbnik MiG Dolsk 
poinformowała Komisję o procedurze uwzględnienia opinii o projekcie budżetu gminy na rok 
2016 przez pozostałe Komisje oraz zgłaszania propozycji do projektu budżetu. 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych w dniu 09.10.2015r. oraz na wspólnym 
posiedzeniu komisji odbytym w dniu 25.11.2015r. omówiła projekt budżetu na 2016 rok. 
 
W toku rozmowy Komisja uznała za konieczne dokończenie modernizacji Szkoły 
Podstawowej w Masłowie – ocieplenie północnej ściany budynku. 
 
Po zapoznaniu się z opiniami o projekcie budżetu gminy na rok 2016 pozostałych Komisji, 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych skierowała kilka pytań do Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk. Po otrzymaniu wyjaśnień Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka pytała 
Przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska Lidię Pieprzyk czy wcześniejsze ustalenia 
dokonane przez Komisję zostają podtrzymane. 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Lidia Pieprzyk podtrzymała opinię Komisji w 
całości. Mając na względzie wysunięte poprawki do projektu budżetu przez Komisję Ochrony 
Środowiska, Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zdecydowała o skierowaniu do 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wniosku o zgłoszenie następujących autopoprawek do 
projektu budżetu: 

• Usunięcie z wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2016 planowanej modernizacji 
drogi gminnej – ul. Garncarskiej, przy równoczesnym dopisaniu przebudowy drogi w 
Pokrzywnicy. 



Decyzja ostateczna dotycząca ulicy Garncarskiej zostanie podjęta przez Komisję po 
szczegółowym przedstawieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk informacji o 
kalkulacji możliwego do uzyskania dofinansowania z PROW na budowę lub modernizację 
dróg. 

• Umniejszenie środków na budowę altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku 
(Fundusz Samorządu Mieszkańców – zadanie inwestycyjne) o kwotę 10.000zł i 
przeznaczenie tych środków na remont pomieszczeń fili przedszkolnej w 
Mszczyczynie. 

• Umniejszenie kwoty przeznaczonej na utrzymanie zieleni w mieście i gminie o 
14.000zł i przeznaczenie jej także na remont pomieszczeń w Mszczyczynie.  
 

W tym temacie Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych ustaliła iż spotka się 
niezwłocznie w celu wydania ostatecznej opinii o projekcie budżetu gminy na rok 2016. 
 
Ad. 2 Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych opracowała następujący plan pracy. 
 
PLAN PRACY KOMISJI INWESTYCJI I SPRAW GOSPODARCZYCH NA 2016 ROK 
 
I kwartał 
1. Plan modernizacji powierzchni drogi powiatowej w Międzychodzie – spotkanie ze 
starostą. 
2. Plan zagospodarowania działki ewidencyjnej nr 141/7 – budowa boiska sportowego w 
Ostrowiecznie – niwelacja terenu i system nawadniania. 
3. Elektrownie wiatrowe – zaznajomienie się z prowadzonymi procedurami oraz 
wydanymi decyzjami. 
 
II kwartał 
1. Zaopiniowanie wykonania budżetu za rok 2015 – ocena. 
2. Analiza i wycena projektu budowy wodociągu w Lipówce. 
3. Analiza postępu prac związanych z budową świetlicy w Księginkach. 
4. Stan dróg po sezonie zimowym. 
 
III kwartał 
1. Analiza oferty zakupu energii elektrycznej przez gminę. 
2. Kontrola przebiegu prac związanych z dokończeniem budowy drogi w Pokrzywnicy. 
3. Analiza możliwości rozbudowy sieci kanalizacyjnej ulic Polna i Podrzekta. 
 
IV kwartał 
1. Analiza celowości podjęcia prac związanych ze zmianą obrębu geodezyjnego miasta 
Dolsk. 
2. Analiza możliwości budżetu w zakresie modernizacji ulicy Garncarskiej. 
3. Ocena wykorzystania środków finansowych przez poszczególne sołectwa. 
4. Praca nad budżetem 2017 rok. 
5. Plan pracy komisji na 2017 rok. 
 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 


