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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu 6 czerwca 2017roku

Komisja w składzie:
1. Marek Jurga przewodniczący komisji
2. Andrzej Michałowski członek komisji

Ponadto na posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Kaźmierski Stanisław sołtys Sołectwa Drzonek
2. Zenon Rusiak sołtys Sołectwa Międzychód
3. Matelska Iwona sołtys Sołectwa Wieszczyczyn
4. Hoffmann Sabina sołtys Sołectwa Mszczyczyn
5. Klupś Milena sołtys Sołectwa Lipówka
6. Paziewski Henryk sołtys Sołectwa Kotowo
7. Janina Pawełczyk sołtys Sołectwa Nowieczek
8. Gąsiorowska Milena sołtys Sołectwa Trąbinek
9. Grzegorczyk Ewa sołtys Sołectwa Lubiatówko
10. Jarosław Kaczmarek radny Miasta i Gminy Dolsk
11. Jadwiga Chojnacka radna Miasta i Gminy Dolsk
12. Zenon Rusiak radny Miasta i Gminy Dolsk
13. Hieronim Szczepaniak radny Miasta i Gminy Dolsk
14. Marek Gogół podinspektor ds. gospodarki
15. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członków Komisji
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Ocena stanu dróg i poboczy po okresie zimowym. Koszty zimowego utrzymania dróg.

Ad.1.
Przewodniczący komisji poinformował, że zwołano wspólne posiedzenie Komisji Ochrony
Środowiska wraz z Komisją Inwestycji i Spraw Gospodarczych (w dniu 31.03.2017r.), wobec
czego poprosił Przewodniczącego Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych o odczytanie
protokołu z tego posiedzenia.
Po odczytaniu przez radnego Jarosława Kaczmarka protokołu z dnia 31.03.2017r. w części
dotyczącej stanu dróg Przewodniczący Marek Jurga poprosił zaproszonych sołtysów,
którzy przybyli na posiedzenie o wypowiedzenie się w podjętym temacie, gdyż sam jako
sołtys wsi Masłowo prosiłby o wykonanie prac porządkowych polegających na wycince
zarośniętych poboczy. I tak:
Sołectwo Drzonek - Stanisław Kaźmierski prosiłby aby dwa razy do roku wykonano prace
wyrównujące drogi.
Sołectwo Mszczyczyn – Sabina Hoffman poprosiła o tłuczeń na drogę ul. Huby
argumentując trudne warunki dojazdu w okresie zimowym. Poinformowała również o braku
wyrównania drogi użytkowanej przez autobus szkolny.
Sołectwo Pokrzywnica – Andrzej Michałowski poprosił o wyrównanie nawierzchni ok.
700m od posiadłości P. Andrzejczaka.
Sołectwo Lubiatówko – Ewa Grzegorczyk poprosiła o wyrównanie drogi biegnącej od
boiska sportowego do Brzedni, gdyż jest trudno przejezdna.
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Sołectwo Międzychód – Zenon Rusiak przypomniał o braku zakwalifikowania się w
pozyskaniu środków zewnętrznych na modernizację drogi w Międzychodzie, o braku wycinki
drzew i krzewów przydrożnych. Wyraził uwagę dotyczącą finansowania utrzymania dróg ze
środków stanowiących fundusz sołecki jest tylko dobrą wolą mieszkańców sołectwa.
Sołectwo Kotowo – Henryk Paziewski zapytał o wykonanie prac dotyczących wniosku
PODJAZD, jednocześnie informując o dobrym przejeździe drogi gminnej.
Marek Gogół poproszony o przedstawienie informacji dotyczącej poniesionych kosztów
utrzymania dróg poinformował, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017 stanowiło
koszty 30.843,00zł. Wykonanie prac zajęło 207h. Natomiast profilowanie dróg wykonywano
na podstawie zawartej umowy w dniu 27 kwietnia 2017r. (na kwotę 121.376,40zł brutto)
obowiązującej do 30.11.2017r. Dotąd wykonano prace wartości 116.456,40zł. Powyższe
koszty obejmują zakup:

· Gruz 1475 ton – 81.641,25zł
· Tłuczeń 100 ton – 7.380,00zł
· Destrukt 25 ton – 2.306,25zł
oraz
· Profilowanie 102.150m2 tj. 22,7km – 25.128,90zł

Ponadto wspomniał, że wnioski złożone przez poszczególne sołectwa obejmowały swym
zakresem również prace dotyczące profilowania dróg powiatowych i utrzymania zieleni.
Potrzeby są duże a środki ograniczone.
Na pytanie ile środków pozostało do dyspozycji na utrzymanie dróg Marek Gogół odmówił
odpowiedzi ponieważ kwotę, którą otrzymuje do dyspozycji na przedmiotowe zadanie jest
ustalone przez Skarbnika Gminy.
Poproszono o Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk celem udzielenia odpowiedzi.

Międzyczasie zapytano o sprawę przepustu w drodze gminnej stanowiącej ciąg
komunikacyjny Międzychód-Kotowo?
Marek Gogół przypomniał o prowadzonych rozmowach z Nadleśniczym Lasów
Państwowych celem uregulowania możliwości przejazdu przedmiotowej drogi.

Przywołana Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że na rok 2017 zaplanowano
420.427,00zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg w tym:

· wynagrodzenie za utrzymanie porządku na Parkingu
· zimowe utrzymanie dróg
· opłata za zajęcie pasa drogowego

Następnie na pytanie Przewodniczącego Marka Jurgi ile środków wykorzystano w pierwszym
półroczu Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że 3,17% wykorzystano
zaplanowanych środków, jednocześnie przypominając, że gmina jest w trakcie wykonywania
prace dotyczące profilowania dróg gminnych. Ponadto niektóre wydatki stanowią
jednorazowe obciążenie w roku budżetowym jak np. opłata za zajęcie pasa drogowego.

Jeszcze raz obecni sołtysi poprosili Skarbnika Gminy o wygospodarowanie środków w danym
roku budżetowym na prace dotyczące wyrównania dróg gminnych. Na co Skarbnik
Magdalena Surmicka zapewniła, że zwróci uwagę przy projektowaniu budżetu na rok
następny.

Odnosząc się do sugestii w protokole z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych z dnia 31.03.2017r. radni i obecni sołtysi zwrócili uwagę braku
uwzględnienia zgłoszonych sugestii w wykonaniu prac na co Marek Gogół poinformował, że
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nie uwzględnienie zgłoszonych uwag w zaplanowanych pracach modernizacyjnych dróg
gminnych wynika z rozbieżności terminowej w przedmiotowej dokumentacji.

Radny Jarosław Kaczmarek poruszył sprawę wysypanego żużlu na drogę w Mełpinie.
Marek Gogoł poinformował, że sprawa została zgłoszona organom ścigania, jednocześnie
wobec właściciela drogi – Gmina Dolsk prowadzone jest postepowanie w sprawie usunięcia
żużla.

Przewodniczący Komisji Marek Jurga podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Marek Jurga


