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 RF.0012.1.3.2019.KBISG

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 11 marca 2019 r odbytej

w  godz. od 8.00 – 11.00  część wyjazdowa, od godz. 11.00-12:00,  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.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Nawrot Romuald – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk,
2. Gogół Marek – pracownik Referatu Gospodarczego,

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

1. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym. - część wyjazdowa wraz z pracownikiem.
2. Kontrola realizacji projektu przygotowania drogi gminnej w miejscowości Międzychód

do dalszego etapu prac budowlanych.
3. Komunikacja miejska na linii Mełpin – Śrem.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za okres od 03.12.2018-

31.12.2018 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Ad.1.
Członkowie komisji wraz z Przewodniczącym Rady  R. Nawrotem oraz pracownikiem
M. Gogółem udali się na część wyjazdową posiedzenia. Objazd dróg trwał od godz. 8.00
do godz. 11.00.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych wyrazili opinię, że stan dróg
asfaltowych w gminie Dolsk jest w miarę zadawalający, remontu przede wszystkim wymaga
droga w Kotowie oraz ul. Garncarska w Dolsku. Drogi asfaltowe gminne są w lepszym stanie
niż drogi powiatowe.
Objazd dróg odejmował przejazd przez następujące miejscowości:
Księginki, Małachowo, Pokrzywnica, Mszczyczyn - ul. Huby, ul. Zielona, ul. Cicha,
ul. Lipowa, ul. Szkolna, Nowieczek – ul. Maliny, ul. Wierzbowa, Rusocin, Masłowo,
Drzonek, Pinka, Wiatraki- Wieszczyczyn - Wiatraki, Gawrony, Międzychód, Mełpin,
Lubiatowo, Kotowo, Dolsk – ul. Polna, ul. Podrzekta, ul. Brzozowa, ul. Szkolna, ul. Polna
za Dino.
Wnioski z objazdu dróg członków komisji to przede wszystkim zlecenie przycinki gałęzi
drzew i wycinki krzewów aby poszerzyć pasy drogowe i umożliwić swobodny przejazd.
W Rusocinie należy zająć się odtworzeniem przyczółka na przepuście zlokalizowanym na
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kanale w pasie drogowym drogi gminnej o nr ewidencyjnym działki 31 w Rusocinie.  Na
wszystkich drogach gruntowych i asfaltowych konieczne są uzupełnienia nawierzchni o gruz
betonowy, tłuczeń kamienny lub destrukt asfaltowy. Członkowie Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych ustali wspólnie z M. Gogółem, że termin kolejnego posiedzenia komisji
odbędzie się w dn. 20 marca 2019 roku  i wtedy zostaną omówione propozycje dotyczące
naprawy dróg złożone wg zapotrzebowania sołtysów i uzupełnione o sugestie członków
komisji.

Ad.2. Kontrola realizacji projektu przygotowania drogi gminnej w miejscowości
Międzychód do dalszego etapu prac budowlanych.
Pracownik Referatu Gospodarczego M. Leciejewska, poinformowała członków komisji,
że zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Śremie  rozpoczęcia prac budowlanych tego
projektu jest aktualne do sierpnia 2019 roku. Na obecną chwilę, żadne prace nie zostały
rozpoczęte. Wg zgłoszenia rozpoczęcie prac miało nastąpić w sierpniu 2016 roku,
a zakończenia w sierpniu 2019 roku. Z powodu braku środków finansowych temat
ten nie został poddany realizacji.

Ad. 3. Komunikacja miejska na linii Mełpin – Śrem.
M. Gogół poinformował, że w dniu 27 lutego 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Śremie
odbyło się spotkanie w celu omówienia m.in. propozycji wydłużenia linii komunikacyjnej
nr 5 w ramach rozszerzenia trasy nr A Śrem-Nochowo-Pełczyn-Wirginowo-Bodzyniewo-
Kadzewo-Mełpin-Mórka-Jeleńczewo-Dalewo-Wyrzeka-Nochowo-Śrem.
Wydłużenie trasy będzie wynosić ok. 3 km na jednym kursie, a obecnie stawka za przejazd
autobusu wynosi 5,04 zł brutto za km. W związku z wejściem w życie nowych zapisów
ustawy o elektromobilności  i paliwach alternatywnych  najprawdopodobniej od połowy roku
wzrośnie stawka za km przejazdu i oscylować będzie w okolicy ok. 6,00 zł. Jeżeli
zdecydujemy się na wydłużenie trasy to koszt który będziemy ponosić w związku z tym
wzrośnie miesięcznie o 635,00 zł.
Miesięcznie realizowanych będzie ok. 21 kursów, nie wyłączając ferii letnich i zimowych
oraz  przerw  świątecznych.   Gmina  Dolsk  ponosi  cześć kosztów  utrzymania  tej  linii  ale
warunki finansowe z firmą Totem negocjuje gmina Śrem jako organizator przewozów.
Radny J. Kaczmarek uważa, że poniesienie dodatkowego kosztu w wysokości 635,00 zł
miesięcznie nie jest stawką wygórowaną, a korzyści płynące z tego tytułu dla mieszkanek
Mełpina i okolic będą znaczące.
Radny R. Nawrot poinformował zebrane osoby, że obecnie pojawiają się informacje
o podjęciu działań zmierzających do ogłoszenia upadłości i zlikwidowania przewoźnika PKS
Poznań  S.A. i w gminie pojawi się duży problem aby zorganizować dojazdy przede
wszystkim młodzieży do szkół i osób dojeżdżających do pracy.
M. Gogół zwrócił uwagę, że na terenie gminy Dolsk są wioski przez które nie kursują żadne
linie autobusowe i mieszkańcy we własnym zakresie organizują sobie transport.  M. Gogół
dodał, że wydłużenie linii komunikacyjnej z Bodzyniewa do Mórki przez Mełpin może
nastąpić najwcześniej od września 2019 roku, gdyż gminy muszą przygotować podstawy
prawne do takiego rozwiązania, musi nastąpić aktualizacja rozkładów jazdy linii
autobusowych, rady muszą podjąć stosowne uchwały.
Na pytanie Przewodniczącego Komisji F. Szczepaniaka czy po zmianie i wydłużeniu trasy
w jakim okresie będziemy mogli z tego rozwiązania zrezygnować M. Gogół poinformował,
że jeżeli podejmiemy kroki aby wydłużyć linię komunikacyjną to proces rozwiązania umowy
też będzie przebiegał etapowo i na pewno nie będzie to możliwe w krótkim okresie czasu.
F. Szczepaniak uważa, że patrząc na sytuację finansową gminy nie powinni radni decydować
się na kolejne mnożenie zobowiązań.
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Radny J. Kaczmarek uważa natomiast, że gmina powinna podpisać umowę o wydłużenie
trasy i radny zwraca uwagę, że wydłużenie miało nastąpić tylko o 3 km na jednym kursie.
Radny A. Michałowski również jest zdania, że linii ta powinna powstać. Przewodniczący
Komisji F. Szczepaniak przystąpił do przeprowadzenia głosowania w prawie utworzenia linii
autobusowej na trasie Śrem-Nochowo-Pełczyn-Wirginowo-Bodzyniewo-Kadzewo-Mełpin-
Mórka-Jeleńczewo-Dalewo-Wyrzeka-Nochowo-Śrem.

1) Szczepaniak Filip – przeciw
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – przeciw
5)  Taciak Szymon - przeciw

W wyniku głosowania 3 głosami „przeciw” przy 2 „za” Komisja Budżetu i Spraw
Gospodarczych odrzuciła propozycję wydłużenia linii komunikacyjnej.

Ad.4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu pracy komisji za okres
od 03.12.2018 - 31.12.2018 r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.5. Sprawy bieżące.

· M. Gogół poinformował członków komisji, że razem z przedstawicielem ENEA
Oświetlenie Sp. z o.o.  zgodnie z ustaleniami przeprowadził wizję lokalną na
ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku. Sprawa dotyczy złożonego wniosku przez
mieszkańca gminy o zamontowanie oprawy świetlenia drogowego na słupie przy
zatoce autobusowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 434 ul. Gostyńskie
Przedmieście w Dolsku. Jednoznacznie zostało stwierdzone, że bezpieczeństwo
na zatoce autobusowej uległoby poprawie, jednakże pogorszyłyby się warunki
dla kierowców pokonujących tą trasę, gdyż powstałby tak zwany „martwy punkt”.
Zostanie wystosowane do wnioskującego pismo od Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
informujące, że ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa dla samochodów
poruszających się drogą 434 nie jest możliwe zamontowanie dodatkowej oprawy
oświetleniowej.

· Skarbnik M. Surmicka dołączyła do obrad i poinformowała zebranych, że podczas
najbliższej sesji zostanie zaproponowana zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2019 rok w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w rozdziale 92109
i zwiększenia wydatków o kwotę 76.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę świetlicy
w Księginkach. Kosztorys opiewa na kwotę 765.000,00 zł w budżecie na chwilę
obecną mamy zapewnione 705.000,00 zł, dodatkowo musimy zabezpieczyć środki
w wysokości 16.000,00 zł na nadzór budowlany. Radny J. Kaczmarek w związku
z tą propozycją prosi o odpowiedź czy może zostać poinformowany o wysokości
nadwyżki za 2018 rok. Skarbnik M. Surmicka udzieliła odpowiedzi i poinformowała,
że po spłacie zobowiązań kwota nadwyżki wyniesie ok 800.000,00 zł.

· Radny A. Michałowski prosił o wyjaśnienie kwestii czy sołectwo Księginki może
środki zaplanowane w funduszu sołeckim na 2019 rok przekazać  na budowę świetlicy
w Księginkach.  Skarbnik M. Surmicka razem z Sekretarz M. Godawą i pracownikiem
Referatu Gospodarczego M. Leciejewską  poinformowały, że środki zabezpieczone
w funduszu sołeckim mogą zostać przesunięte na budowę świetlicy ale przede
wszystkim wymagana jest zgoda rady sołeckiej i mieszkańców. Następnie zmiany
muszą zostać wprowadzone do uchwały budżetowej na 2019 rok.
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Ad.6. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 19 lutego 2019 roku.

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do odczytania:
-  Protokołu z Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczej z dnia 19 lutego 2019 r.
(RF.0012.1.2.2019.KBISG). Protokół po odczytaniu został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Dolsk, dn. 11 marca 2019 roku.

Protokolant Przewodniczący  Komisji

Agnieszka Bąk Filip Szczepaniak



Załącznik nr 2
         do protokołu

       RF.0012.1.3.2019.KBISG

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
  za okres od 3.12.2018 do 31.12.2018.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych w składzie:
· Szczepaniak Filip – przewodniczący
· Kaczmarek Jarosław – członek,
· Michałowski Andrzej- członek,
· Taciak Paweł – członek,
· Taciak Szymon – członek.

została powołana Uchwałą nr II/5/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 3 grudnia 2018r.

Zgodnie z paragrafem 2 w/w uchwały komisja działa w następującym zakresie:
a) opiniowania projektu budżetu Gminy,
b) opiniowania propozycji wysokości podatków lokalnych,
c) opiniowania sprawozdań finansowych,
d) opiniowania wykonania budżetu za poprzedni rok,
e) analizy finansowej realizowanych inwestycji,
f) polityki gospodarczej i finansowej Gminy,
g) spraw inwestycyjnych,
h) spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego,
i) spraw dotyczących Funduszu Sołeckiego i Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

W okresie od 3 do 31 grudnia 2018 roku komisja odbyła trzy posiedzenia. Przedmiotem obrad
było omówienie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2019 rok,
opiniowanie uchwał, które zgodnie z przedmiotem zostały skierowane do komisji.
Członkowie komisji podczas posiedzenia opracowali również plan pracy Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji
Szczepaniak Filip


