
PROTOKÓŁ NR 15 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 9 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. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
4. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
5. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
6. Samorząd Mieszkańców Dolska: Piotr Bugała, Romuald Nawrot, Marek Sikorski, 

Katarzyna Pawlak 
 

 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka, która 
powitała członków komisji, zaproszone osoby informując iż tematem posiedzenia Komisji 
jest opiniowanie projektu budżetu gminy na rok 2016 w szczególności: 

• Modernizacja dróg gminnych 
• Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku 
• Utrzymanie zieleni w mieście i gminie. 

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy o 
przedstawienie informacji dotyczącej szacunkowej kalkulacji możliwego do uzyskania 
dofinansowania z PROW na budowę lub modernizację dróg Międzychód i ulicy Garncarskiej. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  poinformował iż możliwa punktacja do 
zdobycia dla inwestycji drogi Międzychód i ulicy Garncarskiej jest kalkulacją opartą na 
materiałach szkoleniowych dla pracowników samorządowych. Wysokość limitu środków do 
przyznania w województwie wielkopolskim na zakres dotyczący dróg lokalnych to około 130 
mln zł, natomiast wysokość limitu na beneficjenta nie może przekraczać 3 mln zł. Pomoc jest 
przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. 
Orientacyjna suma punktów dla poszczególnej inwestycji plasuje się następująco: droga 
Międzychód 13 punktów natomiast ulica Garncarska 11 punktów. 
Aby móc ubiegać się o dofinansowanie należy uzyskać minimum 9 punktów co spełniają obie 
inwestycje. 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka w obecnej sytuacji największą szansę na 
dofinansowanie ma droga Międzychód. 
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał czy wnioski z maksymalną punktacją będą 
rozpatrywane w pierwszej kolejności? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  zwracając uwagę na ograniczoną kwotę środków do 
przyznania wnioski spełniające wszystkie kryteria będą rozpatrywane w pierwszej kolejności. 
 
Po zapoznaniu się Komisji z możliwościami pozyskania środków na modernizację dróg 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych przeszła do punktu wykonania altanki i zakup 
elementów placu zabaw w Dolsku. 



Komisja chcąc ustosunkować się do stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie 
umniejszenia środków na budowę altanki i zakupu elementów placu zabaw w Dolsku 
(Fundusz Samorządu Mieszkańców – zadanie inwestycyjne) o kwotę 10.000zł i przeznaczenie 
tych środków na remont pomieszczeń filii przedszkolnej w Mszczyczynie do czasu uzyskania 
informacji o przyznaniu środków unijnych na przeprowadzenie remontu pomieszczeń dla filii 
przedszkola w Mszczyczynie poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o zabranie głosu. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  apeluje o zachowanie się z szacunkiem w 
stosunku do mieszkańców Dolska. Zwracając uwagę iż Samorząd Mieszkańców w sierpniu 
został poinformowany o kwocie jaką ma do dyspozycji z Funduszu Samorządu Mieszkańców. 
Na tej podstawie zostały określone plany działania i sporządzony budżet Samorządu 
Mieszkańców. Umniejszenie tegoż funduszu jest równoznaczne z podcinaniem skrzydeł w 
działaniach samorządu który niedawno rozpoczął inicjatywę nakierowaną na działania 
ukierunkowane na stworzenie infrastruktury rekreacyjnej. 
Natomiast sugestię Komisji Ochrony Środowiska dotycząca odstąpienia od planowanego 
zlecenia firmie zewnętrznej prac w zakresie utrzymania zieleni na rynku w Dolsku należałoby 
również rozważyć ponieważ profesjonalna opieka jaka do tej pory była sprawowana przez 
firmę zewnętrzną sprawdzała się bez zarzutów. Firma na bieżąco dbała aby przeprowadzona 
inwestycja - przebudowa Rynku w Dolsku była utrzymywana na wysokim poziomie. Biorąc 
pod uwagę sugestie Komisji Ochrony Środowiska aby nie działać impulsywnie można 
rozważyć propozycję w przyszłości. 
 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka korzystając z obecności Samorządu 
Mieszkańców Dolska zapytała Przewodniczącego Samorządu o podjętych działaniach i 
dokonaniach przez Samorząd Mieszkańców Dolsk. 
 
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Piotr Bugała pokrótce przedstawił jakie 
działania zostały podjęte zmierzając do stworzenia obiektów rekreacyjnych dla mieszkańców 
Dolska. Piotr Bugała zwrócił uwagę iż przekazanie gruntu i wszystkie prace związane z 
przygotowaniem terenu oraz postawieniem altanki odbywało się w ramach nieodpłatnego 
zaangażowania mieszkańców Podrzekty oraz wielokrotnym otrzymaniu rabatów na zakup 
niezbędnych materiałów i usług maszyn budowlanych. Prace te oszacować można na wartość 
10.000zł. W dokończeniu realizacji podjętej inicjatywy samorząd mieszkańców zaplanował 
przyznane środki na 2016 rok na dokończenie budowy altanki i zakup elementów placu 
zabaw. Tak więc umniejszenie środków wcześniej już przyznanych jest nietaktem w stosunku 
do wszystkich mieszkańców Dolska i spowoduje iż uchwalony budżet przez Samorząd 
Mieszkańców Dolska jest nieważny. 
Radny Zenon Rusiak poinformował iż zamierzeniem radnych jest zabezpieczenie środków 
na remont pomieszczeń filii przedszkola w Mszczyczynie a nie zabrania funduszy 
Samorządowi Mieszkańców Dolska. 
 
Zarówno Przewodniczący Samorządu Mieszkańców jaki i pozostali członkowie rozumieją 
inicjatywę ewentualnego umniejszenia środków i przeznaczenia ich na remont pomieszczeń 
filii przedszkola w Mszczyczynie. Wspierając inicjatywę samorząd jest skłonny z własnego 
budżetu zablokować środki w kwocie 10.000zł do czerwca aż wyjaśni się sprawa otrzymania 
środków z projektu na utworzenie przedszkola w Mszczyczynie. Propozycja takiego 
rozwiązania nie spowoduje zmian w budżecie Samorządu Mieszkańców a jednocześnie 
zabezpieczy środki na przeprowadzenie remontu. 
 



Skarbnik Miasta i Gminy El żbieta Juskowiak zwróciła uwagę iż na Przedszkole w 
Mszczyczynie jest złożony wniosek o dofinansowanie i nie mamy podstaw do obaw że nie 
otrzymamy dofinansowania. Ujmowanie tego zadania umniejszając fundusz mieszkańców jest 
obecnie niepotrzebne. 
Radny Jarosław Kaczmarek powiedział iż Komisja Ochrony Środowiska wysuwając 
wniosek o opracowanie autopoprawki musiała wskazać źródło finansowania.  
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak zaproponowała by samorząd miejski 
był usatysfakcjonowany i jednocześnie by zabezpieczyć środki w budżecie na remont 
przedszkola w Mszczyczynie należałoby zmniejszyć o kwotę 10.000zł z planowanego 
wykupu gruntów i wprowadzić zadanie remontu przedszkola. 
Radny Jarosław Kaczmarek poinformował iż chcąc być lojalnym wobec Komisji Ochrony 
Środowiska Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych powinna potwierdzić postulat 
Komisji Ochrony Środowiska w całości. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka  prosiłby aby Komisja Inwestycji i Spraw 
Gospodarczyk przychylnie spojrzała na propozycję Pani Skarbnik. Tak aby  nie odbierała 
przyznanych Funduszy Samorządowi Mieszkańców na rok 2016 i jednocześnie uwzględniając 
w projekcie budżetu gminy na 2016 rok remont przedszkola w Mszczyczynie wskazując 
źródło finansowania z planowanego wykupu gruntów przy jednoczesnej gwarancji 
Samorządu Mieszkańców o zabezpieczeniu kwoty 10.000zł z Funduszu Mieszkańców 
Dolska. 
 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zdecydowała o skierowaniu do Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk wniosku o zgłoszenie następujących autopoprawek do projektu 
budżetu: 

• Dokonanie zmiany wykazu planowanych zadań inwestycyjnych na rok 2016 w 
zakresie modernizacji dróg gminnych poprzez w wskazanie dróg wiejskich: w 
Pokrzywnicy i Międzychodzie oraz ul. Garncarskiej w Dolsku 

Stawiając największy nacisk na przeprowadzenie modernizacji drogi w Pokrzywnicy i 
Międzychodzie. Natomiast realizację modernizacji ulicy Garncarskiej w Dolsku rozpocząć po 
zabezpieczeniu środków na wykonanie drogi w Pokrzywnicy i Międzychodzie. 

• 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 filii przedszkolnej w 
Mszczyczynie do czasu uzyskania informacji o przekazaniu środków unijnych na 
przeprowadzenie remontu pomieszczeń dla filii przedszkola w Mszczyczynie. 

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych pomimo prośby i propozycji wskazania innego 
źródła finansowania remontu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk zdecydowała poprzeć w 
całości wniosek Komisji Ochrony Środowiska. Jednocześnie Przewodnicząca Rady Miasta i 
Gminy Dolsk Janina Pawełczyk poinformowała iż jest to wniosek który może lecz nie musi 
być wprowadzony autopoprawką przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. 
Ponadto Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych  podziela stanowisko Komisji Ochrony 
Środowiska w sprawie odstąpienia od planowanego zlecenia firmie zewnętrznej prac w 
zakresie utrzymania zieleni na rynku w Dolsku. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 


