
PROTOKÓŁ NR 16 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 27 stycznia 2016 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. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk 
2. Marian Piasecki Sołtysk sołectwa Ostrowieczno 
3. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
4. Sławomir Strajbel Pracownik Referatu Gospodarczego 

 
 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych udała się do świetlicy w Ostrowiecznie aby bliżej 
zapoznać się z planem przeprowadzenia inwestycji zagospodarowania działki ewidencyjnej nr 
141/7 w formie przeprowadzenia niwelacji terenu i systemu odwadniania boiska sportowego 
w Ostrowiecznie. 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka, która powitała 
członków komisji oraz uczestników spotkania. 
W pierwszej kolejności Radny Jan Rzepczyński przedstawił komisji zebraną dokumentację 
oraz omówił podjęte działania mieszkańców sołectwa Ostrowieczna i propozycja realizacji 
zadania zmierzającego do profesjonalnej przebudowy boiska sportowego. Zwarzywszy na 
fakt iż koszty budowy systemu odwadniającego teren są wysokie a jednocześnie prace te 
muszą być wykonane w całości i w pierwszej kolejności Rada sołecka postanowiła 
zaangażować środki z funduszu sołeckiego z dwóch lat tj. 2016-2017 na pokrycie tych prac. 
W związku z tym wybierając/szukając wykonawcy będą się kierować możliwością zapłaty w 
dwóch ratach tj. płatność pierwszej raty dotyczyła by roku 2016, natomiast płatność 2 raty 
nastąpiłaby w roku 2017 przy zaangażowaniu środków funduszu sołeckiego przyznanych na 
te lata. Radny Jan Rzepczyński wspominając o udziale w programie pomocowym        dał 
komisji do zrozumienia iż rada sołecka liczy na wsparcie w dofinansowaniu zamierzonego 
przedsięwzięcia. 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka zapytała członków komisji czy popierają 
propozycję realizacji zadania? 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych jednogłośnie poparła przedstawioną propozycję. 
 
Drugą część posiedzenia Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbyła w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Dolsku gdzie tematem posiedzenia Komisji jest: 

1. Plan modernizacji powierzchni drogi powiatowej w Międzychodzie. 
2. Elektrownie wiatrowe – zaznajomienie się z prowadzonymi procedurami oraz 

wydanymi decyzjami. 
 
Ad.2.  
 
Sławomir Strajbel Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk poinformował komisję o 
dotychczasowej sytuacji dotyczącej elektrowni wiatrowych. Toczą się postępowania w 



sprawach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następujących 
wniosków: 
• Eko Energia elektrownie wiatrowe Mszczyczyn-Małachowo 
• Eko Energia elektrownie wiatrowe Pokrzywnica – Księginki – Ostrowieczko 
• Eko Energia elektrownie wiatrowe Wieszczyczyn 
• DOMREL elektrownie wiatrowe w Mełpinie 
• Elektrownie wiatrowe w Kotowie 
 
Radny Jarosław Kaczmarek po wysłuchaniu informacji doszedł do wniosku iż mało 
prawdopodobne że w roku 2016 powstaną elektrownie wiatrowe na terenie gminy Dolsk. 
 
Ad.1. 
 
W ramach tematu „Plan modernizacji powierzchni drogi powiatowej w Międzychodzie” 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zaprosiła na posiedzenie Starostę Śremskiego 
Zenona Jahnsa. 
Niestety na spotkanie Staroście Śremskiemu nie udało się przybyć. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  Henryk Litka przekazał i zapoznał komisję z pismem od 
Starosty Śremskiego. 
 
Komisja postanowiła wyznaczyć późniejszy termin spotkania aby w obecności Zenona Jahnsa 
Starosty Śremskiego i Lecha Czekały Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg celem omówić 
przeprowadzenie inwestycji i bieżących remontów dotyczących dróg powiatowych na terenie 
gminy Dolsk. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
/-/ Magdalena Pawłowska      /-/ Jadwiga Chojnacka 


