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RF.0012.2.7.2021.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 14.07.2021 r.,
w godz. 13.00-14.00 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy.

Komisja w składzie:
1. Nawrot Romuald,
2. Kaźmierski Stanisław,
3. Rzepczyński Jan.

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

1. Wierzbińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Mikulska Monika – Inspektor ds. inwestycji,

Przewodniczący komisji Jan Rzepczyński, powitał członków komisji oraz pracowników
urzędu i poinformował, że komisja spotkała się w celu realizacji punktu 2 z planu pracy –
zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na terenie gminy Dolsk.

Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że planowane były następujące inwestycje
do wykonania ze środków z nadwyżki budżetowej z roku 2020:

· remont wjazdu do budynku urzędu dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
· projekt wodociągu dla miejscowości Kotowo,
· remont sali sportowej w Dolsku.

Realizację tych inwestycji i remontów zostały odłożone w czasie z powodu panującej
pandemii. W związku z możliwością ubiegania się dofinansowania z programów
ministerialnych uruchamianych w czasie pandemii jako wspierające funkcjonowanie m.in.
samorządów zostało złożonych 6 wniosków o wsparcie. Były to 3 wnioski o uzyskanie
środków z Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje
realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. W ramach tych środków zaplanowano przeprowadzenie
inwestycji:
- inwestycja dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości
Międzychód na odcinku ok.1620 m
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo, o długości ok.2,5 km
- inwestycja dot. przebudowy nawierzchni drogi gminnej nr 602010P relacji Nowieczek-
Błażejewo na odcinku ok. 2200 m.
Natomiast w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 dla jednostek
samorządu terytorialnego złożono 3 wnioski :
- inwestycja remontowa obejmująca umocnienie ścian budynku sali sportowej w Dolsku wraz
z odwodnieniem i systemem odprowadzania wód gruntowych poza budynek, zabezpieczenie
ścian przed pęknięciami, termomodernizację oraz wymianę podłogi w sali.
- inwestycja rozbudowy szkoły wraz z budową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Masłowie,
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- inwestycja obejmująca kompleksowy remont pomieszczeń usytuowanych na piętrze
budynku przedszkola w Małachowie wraz z termomodernizacją całości kompleksu.
W związku ze złożeniem powyższych wniosków o wsparcie w tym czasie nie mogliśmy sami
rozpoczynać prac w wymienionych zakresach, niestety na dzień dzisiejszy już wiemy,
że wnioski te zostały ocenione negatywnie i nie będzie nam przysługiwało dofinansowanie.
W między czasie były prowadzone rozmowy z projektantami w celu omówienia
i przygotowania projektu remontu sali gimnastycznej w Dolsku. Niestety projektanci
z którymi były podjęte rozmowy nie wyrazili zainteresowania tematem ze względu
na trudność i złożoność prac. Obecnie są prowadzone rozeznania i składane zapytania do biur
projektowych, które podjęłyby się tego tematu.
Wysłane zostały również zapytania do 4 firm, związane z budową sieci wodociągowej
w Kotowie, do piątku tj. 16 lipca 2021 roku mają zostać złożone oferty. Wybrana zostanie
najkorzystniejsza.
W planach inwestycyjnych na lata 2021 -2022 są następujące zadania:
- budowa wspomnianego wodociągu w Kotowie,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi za Dino wraz z budową chodnika na ulicy
Polnej,
- utwardzenie wjazdu na plażę w Dolsku,
- opracowanie dokumentacji oraz zlecenie ekspertyzy drogi w Lubiatowie, gdzie tworzy
się osuwisko,
- opracowanie dokumentacji związanej z remontem ulicy Garncarskiej, konserwator
zabytków nie wyraził zgody na ułożenie nawierzchni drogi z kostki, musi zostać zachowana
obecna architektura i materiał.
Burmistrz B. Wierzbińska dodała, że w roku 2021 będą jeszcze przeprowadzone inwestycje
w jednostkach oświatowych i tak:
- w Przedszkolu w Dolsku zostanie wyremontowany plac przed obiektem oraz zostanie
stworzony wjazd dla osób niepełnosprawnych,
- w Szkole Podstawowej w Dolsku zostanie przeprowadzony remont schodów do dawnego
budynku gimnazjum, oraz zostanie wyburzony znajdujący się za białą szkołą budynek
gospodarczy.
- w Szkole Podstawowej w Masłowie wykonana zostanie rozbiórka starego budynku tzw.
stodoły.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
Program Inwestycji Strategicznych, który ma na celu dofinansowanie projektów
inwestycyjnych realizowanych przez gminy,  zostały złożone dokumenty o bezzwrotne
dofinansowanie inwestycji:
- w ramach Priorytetu 1, gdzie wkład własny wynosi 5 %, inwestycja dotyczy przebudowy
nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód na odcinku około 1620
m,
- w ramach Priorytetu 2, gdzie wkład własny wynosi 10 %, wniosek dotyczy modernizacji sali
sportowej w Dolsku,
- w ramach Priorytetu 3, wymagany wkład własny 15%, wniosek dotyczy rozbudowy szkoły
podstawowej oraz budowy sali sportowej przy budynku szkoły w Masłowie.
Skarbnik poinformowała, że również trwa procedura wyceny prac remontowych oraz
przeprowadzona jest ekspertyza na  budynku nr 3 w którym mieści się siedziba OPS. Wycena
dotyczy wymiany połaci dachu.
Na zakończenie posiedzenia radny S. Kaźmierski dodał, że priorytetem powinno być
wykonanie zadania rozbudowy szkoły podstawowej w Masłowie wraz z budową sali
gimnastycznej. Natomiast radny J. Rzepczyński dodał, że również budynek przedszkola
w Ostrowiecznie wymaga przeprowadzenia remontu dachu.
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Wobec wyczerpania tematu Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
zakończył o godz. 14.00 posiedzenie komisji.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jan Rzepczyński


