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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 05.04.2022 r.,
podczas objazdu dróg gminnych w celu zapoznania się z ich stanem po sezonie

zimowym.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Komisja w składzie:

1. Nawrot Romuald,
2. Kaźmierski Stanisław,
3. Rzepczyński Jan
4. Mejza Krystian

Dnia 5 kwietnia 2022r. o godz. 900 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
w obecności p. Krystiana Mejzy – radnego Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz p. Marka Gogóła
– pracownika Urzędu Miasta i Gminy Dolsk dokonała objazdu dróg gminnych na terenie
gminy Dolsk i  zapoznała się z ich stanem. Objazdem zostały objęte drogi w miejscowościach
Drzonek, Wieszczyczyn, Masłowo, Nowieczek, Błażejewo, Brześnica, Księginki, Mełpin,
Lubiatowo, Kotowo i Trąbinek.
Podczas spotkania radni zostali poinformowani przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy
Dolsk, że obecnie trwa remont nawierzchni bitumicznych dróg natomiast na profilowanie
dróg została w poniedziałek tj. 4.bm. podpisana umowa i przy sprzyjających warunkach
zostaną uruchomione roboty dotyczące równania dróg gruntowych.
Ponadto w miejscowości Nowieczek ww. osoby spotkały się z p. Janiną Pawełczyk – radną
Rady Miasta i Gminy Dolsk i sołtysem sołectwa Nowieczek.
Podczas objazdu ustalono, że:
1) stan dróg gminnych o nawierzchni gruntowej po okresie zimowym wymaga
wyrównania;
2) komisja pozytywnie odniosła się do wycinki krzewów i odrostów drzew rosnących
na poboczach dróg gminnych w Kotowie, Lubiatowie. W miejscowości Brześnica z uwagi
na wąskie pobocze drogi komisja zwróciła uwagę na konieczność usunięcia materiału
po wycince z poboczy;
3) na ul. Jesionowej i ul. Maliny w Nowieczku poza nawierzchnią, która wymaga
wyrównania, drogi są utrzymane w dobrym stanie. Na poboczach dróg w miejscach
prowadzonej wycinki zostały pozostawione krzewy i gałęzie, co w ocenie p. Janiny
Pawełczyk utrudnia utrzymanie poboczy i wpływa negatywnie na estetykę otoczenia.
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk poinformował, że materiał powstały po wycince
na poboczach dróg może być usunięty poprzez zlecenie usługi rębakiem lub wywiezienie
gałęzi w całości.
Z uwagi na planowaną inwestycję budowy oświetlenia na ul. Maliny w Nowieczku,
w IV kwartale 2021r. gmina zleciła wycinkę i uporządkowanie pobocza drogi gminnej
na odcinku niespełna 400m za kwotę blisko 8000,00zł. Dla ograniczenia kosztów
ponoszonych z budżetu miasta i gminy Dolsk, wycinka poboczy realizowana
jest głównie poprzez pracowników gospodarczych Urzędu Miasta i Gminy Dolsk natomiast
usunięcie materiału należałoby zlecić firmie zewnętrznej. Z uwagi na rosnące koszty
nośników energii, usług, a nawet inwestycji, budżet miasta i Gminy Dolsk jest znacznie
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obciążony. Usunięcie materiału powstałego po wycince poboczy dróg może zostać
rozpatrzone w IV kwartale br. w oparciu o środki dostępne w budżecie miasta i gminy Dolsk.

Po lustracji dróg gminnych, Komisja stwierdziła, że drogi utrzymane są w dobrym stanie
niemniej jednak dostępne środki są niewspółmierne do potrzeb związanych
z ich utrzymywanie.  Ponadto komisja stwierdziła, że w usuwanie krzewów i odrostów drzew
z poboczy dróg powinni zaangażować się w poszczególnym sołectwie sołtys i rada sołecka.
Odcinek drogi na ul. Polnej w Dolsku do posesji nr 1/7 w kierunku Księginek wymaga
gruntowej naprawy całej nawierzchni asfaltowej (odcinek ok 150m).
Na ok. 50 m odcinku drogi Trąbinek – Ostrowieczko pobocze porasta wiklina, która utrudnia
przejazd maszyn rolniczych.

Objazd dróg rozpoczęto i zakończono w Drzonku.
Przewodniczący  komisji Jan Rzepczyński, podziękował za udział członkom komisji
i zakończył wyjazdowe posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji
        Jan Rzepczyński


