
PROTOKÓŁ NR 20 
 

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego 
w dniu 15 czerwca 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. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk 
2. Jan Rzepczyński Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk 
3. Monika Leciejewska Pracownik Referatu Gospodarczego 
4. Marek Gogół Pracownik Referatu Gospodarczego 

 
 
Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka, która powitała 
wszystkich przybyłych i poinformowała, iż tematem spotkania jest: 

1. Analiza i wycena projektu budowy wodociągu w Lipówce. 
2. Analiza postępu prac związanych z budową świetlicy w Księginkach. 
3. Stan dróg po sezonie zimowym -informacja o przebiegu przeprowadzanych prac. 
4. Omówienie projektów uchwał. 

 
 
Ad.1. 
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka poprosiła Monikę Leciejewską o 
przedstawienie informacji dotyczącej budowy wodociągu w Lipówce. 
Monika Leciejewska poinformowała że 30 października jest terminem na wykonanie 
projektu dotyczącego wodociągowania miejscowości Lipówka. Obecnie trwają uzgodnienia z 
właścicielami gruntów prywatnych, Nadleśnictwa Piaski i Powiatowym Zarządem Dróg gdyż 
(około 4,5 km) sieć wodociągowa przebiegać będzie na gruntach tychże właścicieli i 
zarządców. 
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zapytała czy nadleśnictwo będzie zainteresowane 
bezpłatnym przekazaniem gruntu? 
Monika Leciejewska nie mamy ostatecznych ustaleń jednakże ewentualne ubytki w lasach 
zalesimy. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała w którym kierunku sieć wodociągowa zostanie 
rozbudowana? 
Monika Leciejewska poinformowała że sieć wodociągowa jest projektowana w oparciu o 
zaopatrzenie mieszkańców już istniejących domostw. W późniejszym etapie rozbudowywać 
będziemy sieć wodociągową dla zaspokojenia zgłaszanych potrzeb. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała o koszt dokumentacji. 
Monika Leciejewska odpowiadając poinformowała że opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipówka stanowić będzie 
30.000zł. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała o możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 



Monika Leciejewska jeżeli będzie to możliwe to z pewnością skorzystamy z takiego 
wariantu. 
 
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zapytała o przybliżony termin realizacji zadania. 
Monika Leciejewska odpowiedziała że w zależności od ogłoszonego naboru i pozyskania 
środków na cen cel zostanie zrealizowana inwestycja.  
Na skutek ponoszenia kosztów przyłącza, które zostaną poniesione przez indywidualnych 
właścicieli na posiedzeniu padła propozycja lokalizacji licznika przy budynku (domostwie) co 
pozwoli obniżyć koszty przyłącza o ok. 800zł. 
 
 
Ad.2 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zapoznała się z informacją, która została 
przedstawiona przez Monikę Leciejewską. 
30 września 2016r. jest terminem na opracowanie dokumentacji na budowę: „Świetlicy 
wiejskiej w Księginkach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Obecnie trwają konsultacje ze 
sołtysem Księginek i radą sołecką, które doprowadziły do zmiany w pkt 4 - terenu placu 
zabaw co zaowocowało akceptacją projektu ze strony rady sołeckiej. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała o powierzchnię świetlicy przypominając, że 
podejmowane rozmowy dotyczyły budowy małej świetlicy. 
Monika Leciejewska poinformowała, że w ostatnim czasie dokonane zmiany w projekcie 
obejmowały również zmniejszenie powierzchni budynku świetlicy, gdyż pierwotnie 
mieszkańcy domagali się większej świetlicy wraz z poddaszem użytkowym. 
Radna Janina Pawełczyk zapytała czy prace nad projektem zostały zakończone. 
Monika Leciejewska wspomniała że projekt w obecnej chwili jest na etapie uzgadniana, a 
ewentualne zmiany projektu są możliwe. 
Radna Janina Pawełczyk stwierdziła że w obecnej sytuacji gmina buduje tak samą wielką 
świetlicę, której z a niewielkie pieniądze się wyzbyła. Przypominając iż ideą sprzedaży 
świetlicy w Księginkach było wybudowanie mniejszego lokalu pozwalającego obniżyć koszty 
utrzymania przy jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Księginek. 
Radny Jarosław Kaczmarek nie wyraża zgody na budowę świetlicy o tak dużej kubaturze z 
uwagi na przewyższające koszty budowy świetlicy z pozyskanymi środkami ze sprzedaży 
dotychczasowej świetlicy Księginki. 
 
 
Ad.3. 
W omawianym punkcie Marek Gogół został poproszony o przedstawienie informacji o 
przebiegu podjętych prac związanych remontem dróg po okresie zimowym. 
 
Marek Gogół poinformował że prace obejmujące remont cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych masą na gorąco zostały wykonane. Natomiast mniejsze ubytki zostaną 
uzupełnione emulsją i grysem w najbliższym czasie. Oznakowania poziome i pionowe są 
realizowane na bieżąco. 
Poruszając temat przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z 
drogą gminną nr 602102P ul. Śremskie Przedmieście w Dolsku komisja została 
poinformowana że wspomniane przejście zostanie wykonane przez zarządcę drogi 
wojewódzkiej, natomiast chodnik na pasie drogowym drogi wojewódzkiej 434 łączący ul. 
Śremskie Przedmieście z drogą powiatową nr 4080P ul. Widokowa w Dolsku nie zostanie 
zrealizowany z uwagi na brak środków w budżecie. 



Radny Jarosław Kaczmarek brak przejścia dla pieszych i chodnika uważa za błąd na etapie 
projektowania przebudowy przedmiotowej drogi. Radny przypomniał że należy dopilnować 
by zniszczenia infrastruktury drogowej związane z objazdem na okoliczność przebudowy 
przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej 434 zostały naprawione. 
 
Marek Gogół przedstawił Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych ilości zakupionego 
materiału na potrzeby realizacji zadania związanego z profilowaniem dróg gminnych 
odpowiednie w roku 2015 i 2016. 
 
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zapytała czy dokonuje się kontroli ilości zakupionego 
materiału przeznaczonego do remontu dróg? 
Marek Gogół zgodnie z zawartą umową istnieje możliwość kontrolowania przez 
zamawiającego ilości dostarczonego materiału na drogi. 
 
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka przypomniała sugestie komisji dotyczącą wniosku o 
partycypowanie w kosztach naprawy drogi przez lokalnego rolnika pana [...]. 
Marek Gogół wyjaśnił że przepisy drogowe nie stawiają ograniczeń dla maszyn rolniczych 
pod względem prędkości czy tonażu, dodając że pan [...] jest takim samym użytkownikiem 
jak każdy inny kierowca. 
 
Radna Janina Pawełczyk zapytała o termin wycinki w obrębie Trąbinek-Nowieczek. 
Marek Gogół prace nastąpią w okresie jesiennym. 
 
Radna Janina Pawełczyk przypomniała że zgodnie z rozmowami Starosty Śremskiego prace 
remontowe wykonane w 2015 roku na drodze Nowieczek-Masłowo zostały poprawione. 
 
Radny Jan Rzepczyński zapytał o szczegóły w pracach dotyczących remontu drogi Dolsk-
Ostrowieczko. 
Marek Gogół poinformował że prace związane z remontem drogi powiatowej 4082P w 
kierunku miejscowości Ostrowieczko będą obejmować uzupełnienie nierówności, niwelety 
nawierzchni, ułożenie masy bitumicznej na gorąco na całej szerokości jezdni i długości 1 km 
począwszy od skrzyżowania z drogą wojewódzką 434. Dodatkowo będą prowadzone prace z 
obustronnym odtworzeniem rowów przydrożnych. 
 
 
Ad.4. 
Marek Gogół poinformował iż w związku z wycofaniem w części północno-wschodniej 
gminy Dolsk połączeń komunikacyjnych przewoźnika publicznego w ramach porozumienia 
międzygminnego zawartego pomiędzy gminami Śrem i Dolsk została utworzona linia 
komunikacyjna, której na czas oznaczony do 30 czerwca br. W celu skomunikowania 
mieszkańców przedmiotowych miejscowości z miastem Śrem niezbędne jest dalsze 
utrzymanie połączenia komunikacyjnego. Gmina Dolsk wyraziła zainteresowanie ponownym 
podpisaniem z gminą Śrem porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie gminnych 
przewozów pasażerskich. W ramach tego zadania będzie funkcjonowała w dni robocze linia 
komunikacyjna nr 11 obsługująca miejscowości Drzonek, Wieszczyczyn, Rusocin, 
Nowieczek, Masłowo, Pinka, Międzychód i Gawrony zlokalizowane na terenie gminy Dolsk. 
W celu zapewnienia płynności komunikacyjnej od 1 lipca br. planowane jest zawarcie 
kolejnego porozumienia z gminą Śrem. Gmina Śrem od 1 lipca br. na terenie gminy Śrem 
wprowadza komunikację miejską bezpłatną co z oceny organizatora wpłynie pozytywnie na 
komfort mieszkańców i spowoduje wzrost liczby mieszkańców korzystających z komunikacji. 



W celu dostosowania warunków określonych przez organizatora przewozów na terenie gminy 
Dolsk niezbędne jest wprowadzenie komunikacji bezpłatnej. 
 
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych pozytywnie opiniuje omówione projekty uchwał. 
 
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka podziękowała za przybycie i zakończyła posiedzenie 
Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych. 
 
 
Protokolant         Przewodnicząca Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jadwiga Chojnacka 


