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PROTOKÓŁ NR 18 

 

z wspólnego posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych oraz Komisji 

Ochrony Środowiska 

w dniu 30 marca 2016 roku 

 

Radni w składzie: 

1. Jadwiga Chojnacka 

2. Jarosław Kaczmarek  

3. Hieronim Szczepaniak 

4. Zenon Rusiak 

5. Lidia Pieprzyk 

6. Marek Jurga 

7. Andrzej Michałowski 

 

 

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych wraz z Komisją Ochrony Środowiska odbyła 

wyjazdowe posiedzenie mające na celu przeprowadzenie oceny stanu dróg i poboczy po 

okresie zimowym. 

 

Komisje po zapoznaniu się z przedmiotem posiedzenia uznała iż droga gminna w 

miejscowości: 

 Księginki należałoby wyrównać nawierzchnię jezdni; 

 Pokrzywnica – radni oceniając stan drogi uznali iż stan jest dobry; 

 Mszczyczyn, ul. Huby należałoby  wyrównać nawierzchnię jezdni i wyremontować 

ujęcie nawierzchni jezdni na przepuście drogowym 

 Mszczyczyn droga częściowo brukowana należałoby uzupełnić gruzem. Droga z płyt - 

płyty równo położone pozwalają na komunikację. Droga do przedszkola brukowana 

stan dobry. 

Radni stwierdzili iż bruk jest trwałą formą utwardzenia drogi. 

 Droga Maliny-Błażejewo należałoby wykorzystać gruz lub tuczeń, wyprofilować 

nawierzchnię jezdni oraz uporządkować pobocza z krzewów. Radni stwierdzili iż po 

utwardzeniu drogi wykonanej 4 lata temu nie ma śladu. Zwrócono również uwagę na 

oznakowanie nazwy ulicy Maliny jest mało widoczne; 

 Nowieczek ul. Wierzbowa zdaniem radnych stan drogi jest zły należałoby uzupełnić 

poprzez użycie gruzu pozbierać pobocza. Ulica Jesionowa jest w stanie dobrym, 

natomiast nawierzchnię ulicy Cichej należy uzupełnić gruzem. Ulica. Diamentowa 

stan drogi radni uznali za bardzo dobry. 

Zaleca się wycinkę krzewów wzdłuż drogi od krzyża w stronę Trąbinka; 

 Wieszczyczyn-Masłowo widoczne ubytki, kilka dziur, miejscami stoi woda. Zaleca się 

wycinkę krzewów wzdłuż drogi. 

 



2 

 

Radny Zenon Rusiak przypomniał iż ewentualne sygnały i wskazówki dotyczące 

remontu dróg gminnych powinny skupić uwagę radnych na drogach dojazdowych do 

nieruchomości zabudowanych, a nie dojazdowych do pól. 

 

 Wieszczyczyn-Nowieczek stan drogi dobry. Radni zwracając uwagę na wielokrotnie 

poruszany problem odprowadzenia wody gromadzącej się w pobliżu elektrowni 

wiatrowych wskazali iż należałoby monitować właściciela obiektu aby ten odbudował 

rów i podłączyła go do rowu melioracyjnego zlokalizowanego w pobliżu. 

 

Radny Marek Jurga zwrócił uwagę na drogę dojazdową do posesji państwa […] aby 

uzupełnić gruzem. 

 

 Drzonek –Międzychód zauważono zarośnięte dzikie wysypisko odpadów.  

Radny Zenon Rusiak trafnie zauważył że w 2016 roku przewidziana jest przebudowa 

drogi powiatowej i gminnej tak więc ewentualne prace remontowe przedmiotowych 

dróg są zbędnym kosztem. 

 Pinka-Kotowo droga zniszczona przez transport maszynami rolniczymi. Sugestią 

radnych jest by zwrócić się z prośbą o partycypowanie w kosztach lokalnego rolnika 

pana […] 

 Droga do posesji pana […] jest systematycznie remontowana przez mieszkańca tejże 

posesji. 

 Droga do posesji pana. […] Radny Zenon Rusiak uznał za dobry podkreślając iż 

właściciel jednej z tychże posesji dba o stan drogi. 

 

Radny Zenon Rusiak poinformował o braku pomysłu na usunięcie wyciętych 

krzewów wzdłuż drogi Międzychód-Gawrony które wykonane zostały w ramach prac 

społecznych. 

  […] miejscami dziury, przy posesji pana […] zniszczona konstrukcja utwardzenia, 

błoto niszczy elewację nieruchomości należałoby odbudować zniszczony asfalt. 

 Kotowo należałoby wyrównać drogę jak również wnioskować o partycypowanie w 

kosztach naprawy drogi przez lokalnego rolnika pana […]. 

 Lubiatowo przed posesją państwa […] pobocze się osuwa w konsekwencji położony 

asfalt „spływa do jeziora” 

 Droga Mełpin-Kotowo z przyległej drogi dojazdowej do pól woda spływa na drogę 

Mełpin-Kotowo i niszczy nawierzchnię 

 Droga dojazdowa do posesji państwa […]należałoby uzupełnić tłuczniem, sugestią 

radnych jest by wykorzystać środki funduszu sołeckiego na ten cel. 

 Dolsk ul. Gajowa sugestia radnych jest by wyrównać nawierzchnię drogi wraz z 

uzupełnieniem nieruchomości gruzu oraz zebraniem pobocza 

 Dolsk ul. Polna należałoby uzupełnić ubytki w nawierzchni jezdni. 

 

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 

 



3 

 

Przewodniczące Komisji  Jadwiga Chojnacka i Lidia Pieprzyk podziękowały wszystkim 

za przybycie i zakończyły Wspólne Posiedzenie Komisji. 

 

Protokolant       Przewodnicząca Komisji 

Inwestycji i Spraw Gospodarczych 

Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 

 

 

         Przewodnicząca Komisji 

         Ochrony Środowiska 

Lidia Pieprzyk 


