
PROTOKÓŁ NR 19 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 25 kwietnia 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. przedstawiciel prasy 

 
Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka, która powitała 
wszystkich przybyłych i poinformowała, iż tematem spotkania jest zaopiniowanie wykonania 
budżetu za rok 2015. 
 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka poinformowała o wizytacji Komisji Inwestycji i 
Spraw Gospodarczych przeprowadzonej w wigwamie na ul. Podrzekta. Komisja spotkała się 
w świetlicy środowiskowej z mieszkańcami oraz na placu zabaw na osiedlu Jaskółki i 
podziwia i aprobuje podjęte działania mieszkańców przy budowie świetlicy. Widoczne jest 
duże zaangażowanie mieszkańców. 
Ponadto komisja zwróciła uwagę na brak przyłącza energetycznego, o którym należałoby 
pomyśleć. 
 
Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Jarosławowi Kaczmarkowi w celu zreferowania 
ustaleń wynikających z analizy wykonania budżetu za 2015 rok. 
 
Radny Jarosław Kaczmarek wyjaśnił, iż w toku analizy budżetu za 2015 rok Komisja 
Inwestycji i Spraw Gospodarczych postanowiła wyodrębnić trzy grupy zagadnieniowe tj.: 
I inwestycje będące dokończeniem spraw z 2014 i 2015r.  
II inwestycje własne i dofinansowywane 
III wydatki będące zaległościami zobowiązań wynikających z błędnie podjętych decyzji. 
 
Ad.I  

Główną inwestycją była „Kanalizacja wsi Księginki - Małachowo – poprawa 
warunków życia mieszkańców wsi Księginki i Małachowo” na kwotę 2.930.432,98 zł. 

Wspomniano również o przepuście w ulicy Szkolnej który stanowił dodatkowy koszt 
w kwocie 283.705,90zł do realizowanej inwestycji przebudowy ulicy Szkolnej i budowy ulicy 
Brzozowej. Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zwróciła uwagę na brak 
uwzględnienia budowy przepustu na ulicy Szkolnej w planach realizowanego przedsięwzięcia 
i jednocześnie nie uwzględnienia go w otrzymanych środkach na wydatki na projekty 
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 
 Wykonanie altanki i zakup elementów placu zabaw w Dolsku - Komisja Inwestycji i 
Spraw Gospodarczych porównała wielkość wydatkowanych środków na budowę wigwamów 
w Lipówce-41.351,01zł, Trąbinku-46.351,01zł, Brześnicy-41.351,01zł i Pokrzywnicy-
47.171,01zł, z kosztami poniesionymi w 2015 roku w kwocie 17.787,01zł na budowę 
wigwamu-altanki na ul. Podrzekta w Dolsku. Radni oceniając w/wym projekty wzięli pod 
uwagę informacje o warunkach dofinansowania i realizacji narzuconego projektu. Komisja 
Inwestycji i Spraw Gospodarczych zwróciła uwagę iż obiekty wykonywane w czynie 



społecznym w oparciu o dofinansowanie z budżetu gminy przedstawiają większą wartość i 
gwarantują wyższy komfort dla mieszkańców. 
 
Ad.II 
Poniesione wydatki  na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładu 
budżetowego oraz koszty poniesione na zakup usług remontowych poniesionych w 2015 
roku: 

• dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia 
drogi powiatowej nr 3922P (Gostyńskie Przedmieście) w Dolsku”-119.013,64 zł; 

• zakup wiaty przystankowej - 5.153,70 zł; 
• wykup gruntów - 24.921,00 zł; 
• zakup trzech zestawów komputerowych - 4.947,01 zł; 
• modernizacja budynku przedszkola w Dolsku - 17.650,50 zł; 
• modernizacja przedszkola filia w Wieszczyczynie - 24.900,00 zł; 
• zakup zmywarki do przedszkola w Dolsku - 6.998,70 zł; 
• zakup pieca co do MGOSiR w Dolsku - 58.906,18 zł; 
• zakup usług remontowych w tym: remont dachu świetlicy Lubiatowo – 20.000,00 zł, 

nawrotka w miejscowości Mełpin – 9.225,00 zł, dofinansowanie parkingu przy 
cmentarzu w Dolsku – 20.000,00 zł 

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych podkreśliła, iż inwestycje były realizowane 
oszczędnie ze względu na trudną sytuację finansową, będącą skutkiem zobowiązań patrz 
punkt III. 
 
Ad.III 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych w omawianym punkcie przytoczyła inwestycję 
przebudowy ulicy Szkolnej i budowy ulicy Brzozowej, w której nie została uwzględniona 
przebudowa przepustu i w konsekwencji poniesione w całości koszty tego przedsięwzięcia 
bez możliwości wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej. 
Wspomniano również o dodatkowych kosztach poniesionych przez gminę na skutek wyroku 
sądowego o niesłuszne naliczenie kary za nieterminowe wykonanie zamówienia jakim jest 
„Budowa Kanalizacji Księginki-Małachowo I etap.” 
 
Reasumując Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych analizując wykonanie budżetu za 
2015 rok uznała za słuszne podkreślić wkład rad sołeckich i sołtysów potrafiących w sposób 
bardzo gospodarny wykorzystać przypadające im fundusze. Należałoby zwrócić uwagę na 
lepszą organizację w przyszłości, większe zaangażowanie pracowników jak i osób 
nadzorujących nad gospodarką finansową. W przyszłości należałoby zabezpieczać się przed 
wszelkimi możliwymi negatywnymi następstwami, tworząc rezerwę dla realizowanych 
projektów. 
 
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka podziękowała za przybycie i zakończyła posiedzenie 
Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych. 
 
 
 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 


