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PROTOKÓŁ
z Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska

z dnia 29 czerwca 2017 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Ochrony Środowiska – lista obecności w załączniku
Pracownik Referatu Gospodarczego  - Monika Leciejewska
Pracownik Referatu Gospodarczego – Marek Gogół
Protokolant – Agnieszka Bąk

Komisja spotkała się w związku omówieniem punktu 2 i 3 planu pracy komisji
oraz w związku z zaopiniowaniem zmian w statucie.

Pracownik Referatu Gospodarczego Monika Leciejewska zapoznała komisję
z przygotowaną dokumentacją dotyczącą realizacji zadania „ Budowa wodociągu w Lipówce”
oraz możliwością pozyskania środków na realizację tej inwestycji. M. Leciejewska
poinformowała, że w roku 2016 została przygotowana dokumentacja i mapy, których koszt
wyniósł ok. 30.000,00 zł. W lutym tego roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę sieci
wodociągowej i zakończyły się również uzgodnienia w właścicielami gruntów, przez które
będzie przebiegał wodociąg, a były to tereny należące do powiatu, lasów państwowych, osób
prywatnych i częściowo również nasze gminne. Całkowity koszt budowy powinien zamknąć
się w kwocie ok. 700.000,00 zł, na tyle opiewa kosztorys. Jeżeli chodzi o pozyskanie
dofinansowania z funduszy unijnych, to obecnie nie są uruchomione żadne projekty, na które
moglibyśmy złożyć wnioski o dofinansowanie. Śledzimy na bieżąco przepisy i jeżeli tylko
pojawi się taka możliwość, mamy przygotowaną dokumentację, tak aby złożyć wnioski
i ubiegać się o te środki. Wodociąg będzie przyłączany od strony Ostrowieczna.

Przewodniczący Komisji podziękował M. Leciejewskiej i przystąpiono do omówienia
kolejnego punktu obrad, który został przedstawiony przez pracownika Referatu
Gospodarczego M. Gogóła, a dotyczył analizy wykonania inwestycji i remontów dróg
zaplanowanych w 2016 roku.

M. Gogół przedstawił kwoty wydatków finansowych, poniesionych w 2016 roku na zakup
materiałów i usług związanych z remontem dróg:
materiały drogi gminne 2016 rok
zwrot odszkodowanie -800,00
kamień  615,00
znaki drogowe  8 292,04
farby przystanek  163,37
kosze, słupki  wyposażenie przystanków  1 241,89
cement  41,00
krawężniki  321,03
kostka  54,01
kruszywo  270,60
cement  20,50

 10 219,44

usługi
linia komunikacyjna  50 406,71
zimowe utrzymanie dróg  29 824,50
usługa  571,95
analiza poprawa komunikacyjna  6 150,00
sprzątanie ulic  2 970,00
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wycinka w pasie drogowym  6 945,60
koszt usługi wysyłka  51,70
wykaszanie poboczy  8 801,04
malowanie pasów  4 354,17
równanie drogi  541,98

 110 617,65

usługi remontowe
profilowanie utwardzanie dróg  133 061,24
remont cząstkowy  76 010,40
remont Krupczyn  4 000,00
odszkodowanie -430,50

 212 641,14

Radny M. Jurga zadał pytanie, czy wszystkie zaplanowane remonty dróg w 2016
roku zostały wykonane.

M. Gogół odpowiedział, że w 2016 roku z uwagi na brak środków finansowych,
nie udało się zrealizować remontu drogi gminnej nr 602028P na odcinku ok.400 m od drogi
wojewódzkiej nr 434 do drogi o nawierzchni betonowej w Kotowie. Planowany koszt
remontu nawierzchni przedmiotowego odcinka drogi wynosi ok. 27.000,00 zł i jeżeli będą
na przedmiotowe zadanie środki finansowe w budżecie gminy, to zostanie ono zrealizowane
w bieżącym roku.

Radny Jurga poruszył po raz kolejny temat ścinki poboczy na drogach gminnych,
gdyż uważa, że należy zająć się tym tematem, ponieważ woda spływająca na asfalt niszczy
odremontowane drogi i ponownie je rozsadza, powstają pęknięcia.
Zobowiązał się, że w Masłowie zostaną podstawione przyczepy potrzebne do wywozu
zebranego materiału, ich koszt pokryją mieszkańcy, jednak prosi aby UMIG pokrył koszt
koparki, która zbierze nadmiar ziemi z poboczy. Ten sam problem zgłosił radny
A. Michałowski i również zobowiązał się do wywózki zebranego materiału, prosi o pokrycie
kosztów ładowarki. Członkowie Komisji Ochrony Środowiska proszą, aby ścinka poboczy
miała  miejsce na każdej drodze gminnej gdzie występuje problem odpływu wody z jezdni.

Radny A. Michałowski zadał pytanie co się stało, że tłuczeń o który wnioskował
w swoim piśmie, konieczny do remontu drogi w ciągu drogi gminnej o numerze
ewidencyjnym działki nr 60, został wbudowany i utwardził dojazd do strzelnicy w ciągu drogi
gminnej o numerze ewidencyjnym nr 79, a nie drogę, której dotyczył jego wniosek. M. Gogół
odpowiedział, że na terenie gminy Dolsk wiele dróg gminnych wymaga remontu. Z uwagi
na ograniczoną ilość środków finansowych, na terenie sołectwa Pokrzywnica zostały
przeprowadzone np. prace związane z utwardzeniem drogi gminnej, która służy między
innymi jako dojazd do obiektu użyteczności publicznej – strzelnicy. M. Gogół zwrócił uwagę,
że droga o którą wnioskował radny  A. Michałowski jest drogą gminną stanowiącą wyłącznie
dojazd do gruntów rolnych, dlatego nieracjonalnym byłoby utwardzenie wnioskowanej drogi.

Przewodniczący Komisji podziękował M. Gogółowi za udzielone odpowiedzi
i przedstawienie wyliczenia finansowego, a następnie przystąpiono do kolejnego punktu
obrad, który dotyczył zaopiniowania zmian w statucie.

M. Jurga powiedział, że projekt statutu jest dobrze skonstruowany, przejrzysty i jasny
w związku z czym Komisja Ochrony Środowiska wniosła tylko 3 sugestie, które wg jej
członków usprawniłyby funkcjonowanie rady.
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Ø Proponuje Komisja aby rozważyć możliwość uczestnictwa jednego radnego
w maksymalnie dwóch komisjach – radny może być członkiem jednej komisji
ale nie więcej niż 2 – par.16 pkt.2

Ø Komisja proponuje aby w całości wykreślić paragraf 16, punkt 3 gdyż kłóci
się z paragrafem 12, punkt 1.

Ø Uchylony paragraf 20 komisja proponuje przywrócić, tak aby Przewodniczący Rady
mimo uprawnień przewidzianych w paragrafie 18, był również uprawniony
do reprezentowania rady na zewnątrz. Rada na wniosek Przewodniczącego może
w drodze uchwały upoważnić innego radnego do jej reprezentowania, gdy sam
nie może uczestniczyć w spotkaniu.

Pozostałe punkty projektu statutu są czytelne i komisja nie wnosi więcej uwag.

Spotkanie Komisji Ochrony Środowiska w dniu 29 czerwca  2017 roku w tym momencie
zostało zakończone.

Na tym protokół zakończono.

Dolsk, dn. 29.06.2017r.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Marek Jurga


