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PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 11 stycznia 2021 roku

w godz. od 15:45-17:15

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Taciak Paweł
2. Woroch Jacek
3. Rzepczyński Jan
4. Kaźmierski Stanisław
5. Nawrot Romuald
6. Czaplicka-Zaremba Sylwia
7. Pawełczyk Janina
8. Szczepaniak Filip

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Sołtys wsi Błażejewo – Kinga Kwaśnik
2. Sołtys wsi Międzychód – Tomasz Troszczyński
3. Mieszkańcy gminy

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Sekretarz Miasta

i Gminy Dolsk
3. Marek Gogół- Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak.
Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie przedstawienie informacji
o możliwości pozyskaniu przez gminę środków na inwestycję. Jeśli ktoś z przybyłych
radnych i gości będzie chciał zabrać głos poprosił o zgłoszenie.

W pierwszej kolejności głos zabrała Burmistrz Barbara Wierzbińska, która wprowadziła
zebranych w temat możliwości pozyskania przez gminę środków na inwestycję. Mianowicie
chodzi o wsparcie gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Środki przeznaczone są na sfinalizowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów
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inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, w wysokości od 50 tys. zł do 5 mln. zł. Z w/w środków
będzie można również sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia
pochodzącego z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Nie trzeba wskazywać ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez gminę.
Oddział terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - KOWR będzie opiniował
wniosek przede wszystkim pod kątem potwierdzenia zlokalizowania danej inwestycji
w miejscowości, w której funkcjonały zlikwidowane PGR-y oraz odsyła wniosek z opinią
do wnioskującej gminy.

Burmistrz zarekomendowała złożenie trzech wniosków:
· Chodnik i oświetlenie drogowe w miejscowości Międzychód
· Wodociąg w miejscowości Kotowo
· Droga w miejscowości Lubiatowo

Głos został przekazany Markowi Gogółowi pracownikowi referatu gospodarczego,
który poinformował, iż na dzień 11 stycznia br. wpłynęły cztery pisemne wnioski do urzędu
dotyczących proponowanych inwestycji, a mianowicie:

1. Wniosek dotyczy miejscowości Błażejewo, przedstawione propozycje:
- wykonanie chodnika w centralnej części wioski wraz z kanalizacją deszczową
oraz odtworzeniem rowu wzdłuż tej drogi gminnej,
- wykonanie modernizacji drogi gminnej nr działki 169 ( od drogi powiatowej
do wjazdu na budynki popegeerowskie),
- wykonanie modernizacji drogi gminnej nr działki 106 (od drogi powiatowej
w kierunku Nowieczka),

2. Wniosek dotyczy miejscowości Międzychód, Gawrony i Pinka,  przedstawione
propozycje:
- dokończenie budowy oświetlenia drogowego w Pince wraz z budową chodnika
i utwardzeniem drogi gminnej
- budowa drogi gminnej w Międzychodzie wraz z oświetleniem drogowym,

3. Wniosek dotyczy miejscowości Rusocin, przedstawione propozycje:
- rozbudowa oraz usytuowanie nowego oświetlenia w miejscowości Rusocin,

4. Wniosek dotyczy miejscowości Nowieczek, przedstawione propozycje:
- wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Nowieczek – ulicy Maliny
( od drogi powiatowej w kierunku Błażejewa).

Przystąpiono do dyskusji, w której udział wzięli:
· Radny P. Taciak, który wyraził opinię, iż najlepiej złożyć wnioski na największe

i najbardziej kosztowe inwestycje.
· Sołtys wsi Błażejewo K. Kwaśnik obecna na posiedzeniu jako gość poinformowała,

iż wnioski z miejscowości jaką reprezentuje zostały złożone za pośrednictwem radnej
z okręgu, natomiast jako sołtys złożyła te same wnioski do skrzynki podawczej
mieszczącej się w urzędzie w dniu 11 stycznia br.
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· Radny S. Kaźmierski podnosi w dyskusji fakt, iż w każdej miejscowości jest wiele
inwestycji do wykonania, że jest to duży bój między sołectwami i trudno podjąć
decyzję, zwłaszcza że jest tak mało czasu, a  nie jesteśmy w stanie zaspokoić
wszystkich jeśli można złożyć wyłącznie trzy wnioski.

· Rany F. Szczepaniak wyraził opinię, iż dużą niegospodarnością byłoby branie
pod uwagę małych inwestycji lepiej skupić się na większych jeśli można wnioskować
o trzy w wysokości razem od 50 tys. zł do 5 mln. zł

· Radna  J.  Pawełczyk,  która  w temacie  drogi  Nowieczek  –  Błażejewo poinformowała,
że mimo iż jest to droga z dojazdem do 5-6 posesji, jest również możliwością
dla przyszłych mieszkańców prawie 60 działek przy jeziorze w miejscowości
Nowieczek, a droga w miejscowości Kadzyń jest w bardzo złym stanie, co dałoby
możliwość przeniesienia ruchu samochodowego. W obecnej chwili jest to droga
polna, na której prace równiarką terenu mają miejsce dwa razy w roku, co da również
oszczędności za usługę w/w.

· Radna Sylwia Czaplicka-Zaremba doprecyzowała w jakiej części miejscowości
chciałaby przeprowadzić rozbudowę oświetlenia.

· Sołtys wsi Międzychód dodał, iż na inwestycję w swojej miejscowości czekają
już kilka lat, jest przygotowana cała dokumentacja rozbudowy drogi oraz chodnika
wraz z infrastrukturą oświetleniową, warto wykorzystać już wykonaną pracę
oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w chęć pomocy, co zdaniem w/w
przyniesie dodatkowe punkty przy opiniowaniu wniosku.

· Przewodniczący Radny P. Taciak zapytał czy są już jakieś wyliczenia kwotowe
oraz kryteria do złożenia wniosków do wyżej przedstawionych inwestycji.

· Głos zabrała Pani Sekretarz Mirella Godawa, która poinformowała iż gmina składa
zaopiniowany przez KOWR wniosek do wojewody przez elektroniczną skrzynkę
podawczą. Wojewoda ocenia wniosek gmin na podstawie kryteriów określonych
w § 10 uchwale nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku. Wnioski
rekomendowane przez wojewodę są ponownie oceniane, na podstawie tożsamych
kryteriów, przez Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego,
powołaną przez Prezesa Rady Ministrów, który na podstawie rekomendacji
w/w Komisji składa dyspozycję wypłaty środków. Natomiast nie ma jednoznacznych
ścisłych instrukcji pod jakim kątem będzie oceniany wniosek. Projekt ma na celu
poprawić życie mieszkańców i wyrównać nierówności, które powstały na skutek
transformacji.

Przewodniczący Radny P. Taciak podsumowując spotkanie określił, iż trudno jest oszacować
najdroższe inwestycje, natomiast zgodnie z przeprowadzoną dyskusją komisje zobowiązują
Panią Burmistrz do wspólnie ustalonego klucza wyboru trzech inwestycji, które według
ciężaru finansowego będą najwyższe i Urząd bierze na siebie ciężar odpowiedzialności
za złożenie w/w wniosków.



4

Głosowanie zostało zaakceptowane 5 głosami „za”.
1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – za
3. Rzepczyński Jan – za
4. Kaźmierski Stanisław – za
5. Nawrot Romuald – za

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska, o godz.17.15 zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
Paweł Taciak

Protokolant
Marta Polaszyk-Nowak


