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RF.0012.4.4.2019.KSWIP

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji odbytej w dniu 21 listopada 2019 roku
w godz. 14.00-15.00 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Jańczak Elżbieta,
2. Podpołucha Aneta,
3. Rzepczyński Jan,
4. Woroch Jacek.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyły również:

1. Sekretarz M. Godawa,
2. Z-ca Kierownika RSO K. Przykłota,
3. Sołtys wsi Rusocin A. Piasecki.

Przewodnicząca Komisji A. Podpołucha  powitała zebrane osoby i poinformowała,
że komisja zebrała się w związku z petycją, która wpłynęła do Biura Rady w dniu
10 października 2019 roku.

Ad. 1 .
Przewodnicząca Komisji A. Podpołucha odczytała treść petycji, złożonej przez Radę Sołecką
wsi Rusocin.
Mieszkańcy wsi zwracają się z prośbą do władz samorządowych o pomoc w wykonaniu
inwestycji jaką jest chodnik. Przez kilka kolejnych lat w ramach posiadanych środków
finansowych z funduszu sołeckiego została zakupiona kostka brukowa. Mieszkańcy zwracają
się z prośba o sfinansowanie wykonania usługi ułożenia kostki oraz pozostałych niezbędnych
materiałów budowlanych.
Głos zabrała Sekretarz M. Godawa, która poinformowała zebrane osoby, że zakupy
sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na
realizację zadań własnych gminy. Jest jednoznaczne stanowisko w tej sprawie zarówno
Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i interpretacja przepisów prawa nie pozostawia w tej
materii żadnych wątpliwości, zapisy zostały zawarte w Ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku
o funduszu sołeckim.
Chodnik, który sołectwo chciało by naprawić, leży w ciągu drogi powiatowej nr 4078P.
Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nie jest zadaniem własnym gminy i tym samym
nie jest możliwe wykorzystanie do jego realizacji zakupionej przez sołectwo ze środków
funduszu kostki.
Radny J. Woroch – czy mieszkańcy nie mieli świadomości iż zakupy z funduszu sołeckiego
nie mogą być przeznaczone na inne cele niż zadania własne gminy?
Sekretarz M. Godawa – sołtys zawsze posiadał taką informację, a faktury posiadały opis,
że dotyczą zakupów materiałów, które będą zużyte do budowy chodnika przy drodze
gminnej.
Sołtys  Rusocina A. Piasecki, który pełni tą funkcję od stycznia 2019 roku, poinformował,
że wśród mieszkańców są odmienne zdania  i dlatego zakupy były kontynuowane. Obecnie na
stanie wioska posiada ok. 300 m2 kostki, a w planowanych wydatkach środków z funduszu
sołeckiego jest zabezpieczona kwota 14.000,00 zł na usługę wbudowania kostki.



2

Radni po przeanalizowaniu możliwości wykorzystania zakupionej przez sołectwo kostki
uważają, że sołectwo Rusocin może wbudować kostkę tylko przy drodze gminnej, która
znajduje się w wiosce, wybudować szeroki wjazd na teren przy świetlicy czy utwardzić teren
przy boisku, aby powstała płyta do organizacji różnych imprez kulturalno-oświatowych.

Uchwała Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała nr 2/KSWIP/2019
Na podstawie § 97 Uchwały nr XLVIII/306/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
19 września 2018 r (Dz. U.  Woj. Wlkp. poz. 7216) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
po rozpatrzeniu Petycji mieszkańców wsi Rusocin, wnioskuje o odrzucenie treści petycji
ze względu na przepisy prawa, które uniemożliwiają wykorzystanie środków funduszu
sołeckiego na zadania własne powiatu. Komisja skieruje wniosek do Starostwa Powiatowego
w Śremie z prośbą o podjęcie działań związanych z budową i modernizacją chodnika przy
drodze powiatowej nr 4078P w Rusocinie.
W wyniku glosowania uchwał została zaakceptowana 4 głosami „za”.

1. A. Podpołucha – za
2. E. Jańczak – za
3. J. Rzepczyński – za
4. J. Woroch – za.

Wobec braku dalszych zapytań, Przewodnicząca A. Podpołucha podziękowała radnym
za udział i zakończyła posiedzenie komisji.

Protokolant Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Bąk Podpołucha Aneta


