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 RF.0012.1.1.2019.KBISG

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 7 stycznia 2019 r odbytej

w  godz. Od 8.00- 9:30 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Szczepaniak Filip,
2. Kaczmarek Jarosław
3. Michałowski Andrzej,
4. Taciak Paweł,
5. Taciak Szymon – nieobecny.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyły następujące osoby:
1. Godawa Mirella - Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Kaźmierski Stanisław – Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Spółek

Wodnych w Śremie,
3. Klak Wiesław - Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie,
4. Gogół Marek -  Pracownik Referatu Gospodarczego,
5. Pawełczyk Janina  -  Radna

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
F. Szczepaniak, który powitał członków Komisji poinformował, że tematem dzisiejszego
spotkania jest:

1. Wysłuchanie informacji przedstawionych przez Kierownika Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Śremie z zakresu prac wykonywanych przez Spółki na terenie
gmin Dolsk i podjęcie decyzji o wysokości dotacji.

2. Opiniowanie uchwały, która będzie przedmiotem obrad V Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk w dniu 10 stycznia 2019 roku:

a)  w sprawie wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

3. Zapoznanie się z wnioskami składanymi przez mieszkańców Gminy, przedstawionymi
przez Pracownika  Referatu Gospodarczego M. Gogóła, dotyczącymi rozbudowy
oświetlenia.

4. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Ad.1. Wysłuchanie informacji przedstawionych przez Kierownika Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Śremie z zakresu prac wykonywanych przez Spółki na terenie gmin
Dolsk i podjęcie decyzji o wysokości dotacji.
Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Śremie W. Klak poinformował zebrane
osoby, że zgodnie z prawem wodnym, za stan rowów odpowiadają właściciele gruntów,
na których one się znajdują. Jeżeli obowiązki dbania o rowy, ma przejąć spółka wodna,
właściciele muszą uiszczać tak zwaną opłatę melioracyjną. Przynależą wówczas do spółki,
która wykonuje za nich niezbędne naprawy i remonty. Konserwowaniem rowów,
naprawianiem przepustów, rurociągów i usuwaniem awarii zajmuje się Rejonowy Związek
Spółek Wodnych w Śremie. W jego skład wchodzą spółki: Śrem, Książ Wielkopolski,
Brodnica, Dolsk. Na dzień dzisiejszy składka roczna na terenie Gminy Dolsk wynosi 27,00
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zł/ha. Kierownik W. Klak, poinformował, że składki nie są naliczane od całej powierzchni
gruntu, ale od wielkości terenu, który jest objęty siecią drenarską lub tego, przylegającego
do rowów melioracyjnych. Zdarza się więc, że właściciel, który posiada dziesięć hektarów
ziemi, płacić może tylko za hektar.
W 2012 roku ściągalność była na poziomie 30%, obecnie wynosi 80%. Konwent
Burmistrzów podjął decyzję o wsparciu spółek wodnych i przekazywaniu przez poszczególne
Gminy dotacji. Na dzień dzisiejszy tylko Gmina Dolsk dotuje Spółkę Wodną na określonych
wcześniej zasadach tj. 10,00 zł od mieszkańca.
W. Klak jednocześnie zaznaczył, że większość środków musi być przeznaczona na usunięcie
awarii drenarskich, czyli naprawę urządzeń, których gołym okiem nie widać, a które mają
obniżać poziom wód gruntowych. Urządzenia te mają po 20, 30 lat i więcej, psują się bardzo
często, a koszt wykonania nowych, to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Tymczasem
problem polega na braku środków na utrzymanie tych obecnych. – Awarie drenarskie
rozpoczynają się głównie na początku roku. Ogromne części pól są wtedy pod wodą. Wnioski
na roboty uzgadniane są jesienią, a gdy  w kolejnych miesiącach pojawiają się awarie
to środki przesuwamy z konserwacji.  Raz na 3 lata Spółki starają się objąć rów konserwacją
ale zazwyczaj już w maju czy po okresie żniwnym prace te nie są widoczne przez porastające
rowy krzaki. W okolicach lipca i sierpnia jest analizowany budżet – patrzymy, ile środków
zostało i co za to możemy zrobić.
Obecnie tylko 12 wiosek z Gminy przynależy do Spółek Wodnych. Były podejmowane
działania w postaci np. abolicji i upustu aby umożliwić korzystne wstąpienie
zainteresowanym wioskom do Spółki. Obecnie aby przystąpić należy uiścić 3 krotność
składki i 100 % mieszkańców musi się zadeklarować.
F. Szczepaniak, proponuje zorganizować spotkanie w Międzychodzie gdyż ta wioska
nie należy do Spółek Wodnych, a warto podczas spotkania zapoznać mieszkańców
z zakresem prac wykonywanych przez Spółki Wodne.
Radny J. Kaczmarek zaznaczył, że np. Mełpin wstąpił do Spółek 2 lata temu ale wcześniej
utrzymywał i przeprowadzał prace melioracyjne ze środków funduszu sołeckiego.
Jednocześnie radny J. Kaczmarek odczytał stanowisko Rady Sołeckiej Mełpina
oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Mórce o zachowanie na  dotychczasowym
poziomie dofinansowania Gminnej Spółki Wodnej w Dolsku.
Radna J. Pawełczyk poinformowała, że np. Nowieczek zbiera wodę z Wieszczyczyna
i Masłowa, również wcześniej rowy były utrzymywane z wioskowych środków. 5,5 km
rowów musi być drożnych aby woda z okolic nie zalała wioski.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak wywnioskował, że obecnie na terenie naszej Gminy
rowy wymagają przede wszystkim konserwacji i regularnego oczyszczania. W. Klak
zaznaczył, że wioski Mełpin, Nowieczek, Drzonek są zlewnią z wyższych terenów do jezior
się tam znajdujących i bardzo istotnej jest regularne dbanie o to co zostało już odbudowane.
M. Gogół poinformował, że przez 7 lat Spółka Wodna została wsparta przez Gminę Dolsk
kwotą 406.000,00 zł.
Na pytanie radnego J. Kaczmarka czy obniżka nie wpłynie na zakres prac wykonywanych
np. w Mełpinie, W. Klak odpowiedział, że prace będą przebiegały na dotychczasowym poziomie.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak zaproponował, na zakończenie i podsumowanie tego
spotkania obniżkę dotacji z 58.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł. Prosił radnych
o zagłosowanie. W przeprowadzonym głosowaniu 4 radnych wyraziło zgodę na
zaproponowaną kwotę obniżki, oddano 4 głosy „za”.

Wyniki głosowania:
1. Szczepaniak Filip - za
2. Kaczmarek Jarosław - za
3. Michałowski Andrzej - za
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4. Taciak Paweł- za.

W. Klak i S. Kaźmierski podziękowali za zaproszenie i zapewnili, że taka symboliczna
obniżka nie wpłynie oczywiście na zakres pracy wykonywanych na terenie Gminy Dolsk
przez  Spółki Wodne w Śremie.

Ad.2. Opiniowanie uchwały, która będzie przedmiotem obrad V Sesji Rady Miasta
i Gminy Dolsk w dniu 10 stycznia 2019 roku:

a) w sprawie wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Projekt uchwały i uzasadnienie przedstawiła radnym Sekretarz M. Godawa. Poinformowała,
że dnia 28 grudnia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk doręczone zostało postanowienie
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 grudnia 2018 r.
wydane w sprawie KET.050.163.2018 o uchyleniu postanowienia Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą
w Poznaniu z dnia 30 października 2018 r. w sprawie PO.RET.070.178.1.2018.SK
w przedmiocie przedstawienia opinii do projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Dolsk. Biorąc pod uwagę,
że postanowienie to podlega zaskarżeniu do Sądu Administracyjnego koniecznym
jest rozstrzygnięcie, czy środek taki powinien zostać wniesiony. Jak wynika z przepisów
wskazanych jako podstawa prawna niniejszej uchwały decyzja o wniesieniu środka
zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na w/w postanowienie
przysługuje Radzie Gminy, bowiem dotyczy ono projektu regulaminu doprowadzania wody
i odprowadzenie ścieków, który Rada przekazała do zaopiniowania w trybie art. 19 ust. 2
ustawy z dnia 7 marca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.) i którym ma być następnie przez
Radę uchwalony.
Podsumowując Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie
w efekcie złożonego przez Radę Miasta i Gminy w Dolsku zażalenia uchylił postanowienie
organu I Instancji (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu) i przekazał sprawę
do ponownego rozpoznania. Od postanowienia wydanego przez II Instancję, Rada Gminy
ma uprawnienie do złożenia środka zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie lub może nie podejmować przedstawionego projektu uchwały i poczekać
za rozstrzygnięciem wydanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Poznaniu.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak
przeprowadził głosowanie nad akceptacją przedstawionego projektu uchwały. W głosowaniu
radni zaopiniowali uchwałę negatywnie, 4 głosami „przeciw”.

Wyniki głosowania:
1) Szczepaniak Filip – przeciw
2) Kaczmarek Jarosław – przeciw
3) Michałowski Andrzej – przeciw
4) Taciak Paweł – przeciw

Projekt uchwały w sprawie w sprawie wniesienia sprzeciwu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego nie został zaakceptowany.

Ad.3. Zapoznanie się z wnioskami składanymi przez mieszkańców Gminy,
przedstawionymi przez Pracownika  Referatu Gospodarczego M. Gogóła, dotyczącymi
rozbudowy oświetlenia i linii komunikacyjnej.
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· Wniosek złożony przez mieszkańca Dolska, zamieszkałego na ul. Śremskie
Przedmieście w Dolsku, Pracownik Referatu Gospodarczego zapoznał radnych
z złożonym wnioskiem, odczytał go. – Komisja proponuje oddalić wniosek do czasu
spłaty zobowiązań wobec Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

· Wniosek złożony przez mieszkańców Lubiatowa M. Gogół odczytał. Komisja również
stoi na stanowisku, że do czasu spłaty zobowiązań wobec Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
nowe punkty z względu na brak środków finansowych nie mogą zostać realizowane.
Ewentualnie Komisja prosi o sprawdzenie czy tego typu zadanie może zostać
sfinansowane z środków funduszu sołeckiego.

· Wniosek Radnej Rady Powiatu S. Dopierały, przekazany przez Starostwo Powiatowe
w Śremie podobnie jak poprzednie ze względu na brak środków finansowych
nie może zostać zrealizowany do czasu spłaty zobowiązań wobec Enea Oświetlenie
Sp. z o.o. Również pozostaje tylko sprawdzenie czy sfinansowanie może zostać
zapewnione ze  środków funduszu sołeckiego.

· Wniosek mieszkańców ul. Polnej w Drzonku. Pracownik M. Gogół przedstawił treść
wniosku, który dotyczył montażu lamp solarnych przy rozproszonej zabudowie
na ul. Polnej w Drzonku, pozostaje kwestia sfinansowania zakupu ze środków
funduszu sołeckiego. Zakup  lamp solarnych, to koszt w wysokości ok. 5.000,00 zł
lecz należy zwracać uwagę na jakość wykonania urządzeń i  żywotność baterii.
Komisja stoi na stanowisku, aby realizacja przedmiotowego wniosku została
rozpatrzona w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Drzonek.

·  M. Gogół przedstawił i odczytał wniosek z prośbą o wyrażenie zgody
na sfinansowanie zakupu oprawy oświetleniowej przez wnioskującego
lub zamontowanie oprawy świetlnej ze środków budżetu gminy na słupie przy zatoce
autobusowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 w Dolsku
na ul. Gostyński Przedmieście.  Po przedstawieniu wniosku, Przewodniczący Komisji
F. Szczepaniak zaproponował, aby przeprowadzić wizję lokalną w terenie i ocenić
zasadność montażu oprawy wraz z warunkami technicznymi. M. Gogół zwrócił
uwagę, że montaż oprawy oświetlenia drogowego we wskazanym miejscu poprawi
bezpieczeństwo na zatoczce autobusowej lecz może wpłynąć negatywnie
na bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 434 z drogą powiatową nr 4082P.

M. Gogół przedstawił wniosek radnego J. Kaczmarka dotyczący utworzenia linii
komunikacyjnej w miejscowości Mełpin w ramach komunikacji miejskiej Gminy Śrem
kursującej pomiędzy miejscowościami Kadzewo i Mórka. Obecnie wspólnie ze Starostwem
Powiatowym finansujemy linię komunikacyjną obsługiwaną przez PKS Poznań na trasie
Mszczyczyn-Dolsk-Lubiatowo-Mełpin-Śrem. Gmina Dolsk ponosi 2/3 kosztów utrzymania
linii, a starostwo finansuje 1/3 wydatków. M. Gogół zaznaczył, że komunikacja miejska
Gminy Śrem jest darmowa, a komunikacja przewoźnika  PKS jest odpłatna.
Radny J. Kaczmarek, poprosił o wystosowanie pisma do Urzędu Miejskiego w Śremie
z prośbą o przedstawienie kalkulacji kosztów w sytuacji gdyby odcinek trasy pokonywanej
przez autobus podmiejski wydłużyć o ok. 1.6 km na trasie Kadzewo-Mełpin-Mórka
w kierunku Śremu.
Radna J. Pawełczyk uważa, że powinna być podjęta rozmowa ze Starostwem Powiatowym
w Śremie o ponoszeniu kosztów linii komunikacyjnej obsługiwanej przez PKS Poznań przez
każdą ze stron w wysokości 50%. M. Gogół dodał, że w naszej gminie są również
miejscowości przez które nie kursuje żadna linia komunikacyjna.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 27 grudnia 2018 roku.
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Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do odczytania:
-  Protokołu z Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczej z dnia 27 grudnia 2018 r.
(RF.0012.1.3.2018.KBISG). Protokół po odczytaniu został zaakceptowany 4 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Dolsk, dn. 7 stycznia 2019 roku.

Protokolant Przewodniczący  Komisji

Agnieszka Bąk Filip Szczepaniak


