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RF.0012.1.6.2021.KBiSG

PROTOKÓŁ

ze posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odbytego w dniu 28 kwietnia
2021 roku w godz. od 13:00-13:30.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Taciak Paweł
2. Woroch Jacek
3. Rzepczyński Jan,
4. Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
3. Marek Gogół Inspektor ds.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie omówienie projektów 2 uchwał,
które będą procedowane na dzisiejszej  XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk:

a) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Masłowie w drodze
przetargu,

b)  w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rusocinie w drodze
przetargu.

c) Sprawy bieżące.

Opiniowanie uchwał:
Ad.A) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Masłowie w drodze
przetargu.
Projekt uchwały omówiła Kierownik M. Marchlewska. Poinformowała, że do tej pory działka
nr 142 była użytkowana przez nauczycieli, którzy wyrazili zgodę  na  zbycie
tej nieruchomości.  Dla działki nr 142 arkusz mapy 1 położonej w Masłowie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą
Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami
wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
28 października 2009r., Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego
2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r. przeznaczona jest w studium
pod grunty rolne. Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne w klasie III a
o pow. 0,3300 ha i grunty orne w klasie IV a o pow. 0,8900 ha. Działka przylega do działki nr
145/2 tj. do drogi gminnej publicznej stanowiącej własność Gminy Dolsk.
M. Marchlewska przedstawiła radnym mapkę na której jest zlokalizowana działka. Radni
po zapoznaniu się z tematem, stanęli na stanowisku, że należy najpierw spróbować
wydzierżawić ten teren, a ewentualnie później można wystawić działkę na sprzedaż.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania:
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Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych po zapoznaniu się z projektem uchwały
postanowili negatywnie zaopiniować powyższy projekt.

1. Taciak Paweł – przeciw
2. Woroch Jacek – przeciw
3. Taciak Szymon – nieobecny

Projekt uchwały został odrzucony 2 głosami „przeciw”.

Ab. B) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Rusocinie
w drodze przetargu.
Kierownik M. Marchlewska przystąpiła do odczytania uzasadnienia. Dla działki nr 6 arkusz
mapy 3 położonej w Rusocinie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Działka
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXVIII/242/09 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. , Uchwałą Nr IV/22/11 Rady Miasta
i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13 z dnia 27 lutego 2013r.
przeznaczona jest w studium pod grunty rolne.
Według ewidencji gruntów działka stanowi drogę. Właściciel sąsiedniej nieruchomości złożył
wniosek o umożliwienie zakupu niniejszej działki. Działka leży na granicy pomiędzy gminą
Dolsk, a gminą Książ Wielkopolski. W terenie droga nie istnieje i zajęta jest pod grunty rolne.
Przy omawianiu powyższego projektu radni nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały
następująco:

1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – za
3. Taciak Szymon – nieobecny

Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za”.

Ad. C) Sprawy bieżące.
v Pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół przedstawił ponownie radnym wniosek

mieszkańców Wieszczyczyna w którym to mieszkańcy zwracają się z prośbą
o zamontowanie 2 lamp. Wniosek powyższy był już opiniowany przez członków komisji,
gdyż został złożony jako petycja. Ze względu jednak na brak zachowania właściwych
dla petycji ram nie może być rozpatrzony jako petycja. Radni po zapoznaniu się z treścią
pisma podtrzymali swoje poprzednie stanowisko.
Na ten moment stanowisko komisji jest niezmienne, jednakowe dla wszystkich wniosków
składanych  w  sprawie  rozbudowy  oświetlenia  drogowego  w  gminie,  że  do  czasu  spłaty
zobowiązania na modernizację oświetlenia drogowego, które upłynie z końcem 2021 roku
nie będą rozpoczynane kolejne tego typu inwestycje.

v Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ustalili wraz z Inspektorem
M. Gogółem, że zorganizowane zostanie w najbliższym czasie wyjazdowe posiedzenie
komisji podczas którego radni bezpośrednio zapoznają się z potrzebami mieszkańców
odnośnie oświetlenia drogowego.
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Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych i o godz.13.30 zakończył
posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk


