Protokół Nr XXIX/17
z XXIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 20 września 2017 r. w godzinach
od 14.00 do 14.40 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko.

Adn. 1
XXIX (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Mieścisko otworzyła Przewodnicząca Rady –
P.Elżbieta Kapczyńska witając radnych Rady Gminy Mieścisko, Sekretarz Gminy – P.Alicję
Kędracką, inspektor ds. obsługi organów gminy – P.Wiesławę Kujawa oraz sołtysów wsi i
wszystkich gości).
(Listy obecności sołtysów wsi i zaproszonych gości stanowią Załączniki Nr 1 i 2 do protokołu).
Przewodnicząca Rady poinformowała, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta
Gminy – P.Andrzeja Banaszyńskiego, który jest nieobecny na sesji z uwagi na wyjazd służbowy
do Francji organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Studiów Samorządowych w
Poznaniu. W jego zastępstwie projekty uchwał będzie przedstawiała Sekretarz Gminy – P.Alicja
Kędracka. Jednocześnie usprawiedliwiła nieobecność na sesji z powodu choroby Skarbnik
Gminy – P.Teresę Samarzewską.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała wniosek Wójta Gminy dot. zwołania nadzwyczajnej
sesji, który związany jest ze zwiększeniem dofinansowania z budżetu gminy na „Przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Zbietka” w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych, która jest realizowana przy współudziale środków Województwa Wielkopolskiego.
Związane jest to z faktem, że w wyniku przeprowadzonego przetargu cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, jaka jest zawarta w budżecie gminy na realizację w/w zadania
(Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji stanowi Załącznik Nr 3 do protokołu).
Adn. 2
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych Rady Gminy na dzisiejszej sesji
obecnych jest 15 co stanowi quorum a zatem Rada jest prawomocna do prowadzenia obrad i
podejmowania uchwał.
(Lista obecności radnych Rady Gminy stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu).
Adn. 3
Przewodnicząca Rady odczytała Porządek obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy,
który stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu.
Adn. 4 – Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2017 rok
Uzasadnienie do projektu uchwały z uwagi na nieobecność Skarbnika Gminy
przedstawiła Sekretarz Gminy – P.Alicja Kędracka.
Na wstępie udzieliła wyjaśnień związanych z przeprowadzeniem w ostatnim czasie przetargów
na wykonanie nawierzchni bitumicznej w m.Zbietka oraz pozostałych dróg gminnych.

- Przetarg z 8 sierpnia 2017 r. podzielono na 2 części:
Część I – Drogi dojazdowe do pól w m. Zbietka
Część II – Przebudowa dróg na terenie Gminy Mieścisko:
- przebudowa ul. Kościuszki w Mieścisku,
- przebudowa nawierzchni bitumicznej na drodze Sarbia-Przysieczyn,
- przebudowa nawierzchni w m. Zabiczyn (przy cmentarzu),
- przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Mieścisku,
- przebudowa drogi na Osiedlu Michałowskim (do zbiorników z gazem);
Na w/w przetarg wpłynęły 2 oferty:
1) Kowalski – Budownictwo ze Żnina
- na przebudowę drogi w Zbietce na kwotę 390.875,76 zł brutto
- na przebudowę dróg w Mieścisku na kwotę 324.547,94 zł brutto
2) PROJ-BUD z Bydgoszczy, która złożyła tylko ofertę na „Przebudowę drogi w Zbietce”
na kwotę 329.683,05 zł brutto
W związku z powyższym z uwagi na niewystarczającą kwotę środków w budżecie na
przebudowę drogi w Zbietce przetarg na to zadanie został unieważniony.
Jeśli chodzi o remont dróg na terenie gminy Mieścisko firma Kowalski – Budownictwo
wycofała swoją ofertę co skutkowało unieważnieniem przetargu.
- 13 września 2017 r. ogłoszono kolejny przetarg na zadanie „Przebudowa drogi w m.
Zbietka”
Na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta od firmy PROJ-BUD z Bydgoszczy na tę
samą kwotę co wcześniej tj. 329.683,05 zł brutto.
W związku z faktem, że od Marszałka Województwa Wielkopolskiego mamy dotację w na
przebudowę drogi w Zbietce w kwocie 116.250,00 zł brutto, w budżecie gminy środki własne
w kwocie 100.000 zł to do sfinalizowania zadania wg zgłoszonej oferty brakuje kwota
113.433,05 zł. W związku z powyższym P.Wójt podjął decyzję o zwiększeniu w budżecie
gminy w dziale 600 – Transport i łączność na to zadanie środków w łącznej wysokości
120.000 zł uwzględniając też w kosztach wynagrodzenie kierownika inwestycji.
Ponadto w tym samym dziale zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2017 rok o kwotę
15.000 zł z przeznaczeniem na utwardzenie tłuczniem dróg w rejonie ul. Św.Wojciecha ul.Kalinowa.
Na skutek zwiększenia wydatków w budżecie gminy na w/w drogi o łączną kwotę 135.000 zł
zmniejsza się wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie w dziale 600 – Transport i
łączność na inne drogi i tym samym zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego:
z „Remont dróg na terenie gminy Mieścisko – ul.Kościuszki w Mieścisku 205 mb, ul.Kalinowa
w Mieścisku 90 mb, Osiedle Michałowskie w Mieścisku 415 mb, droga w kierunku

oczyszczalni ścieków w Mieścisku 314 mb, droga w Żabiczynie 220 mb, droga w
Miłosławicach 220 mb, droga Sarbia-Przysieczyn 200 mb
na: „Remont dróg na terenie Gminy Mieścisko – ul.Kościuszki w Mieścisku 205 mb, Osiedle
Michałowskie w Mieścisku 415 mb”.
W związku z brakiem środków finansowych na wszystkie zaplanowane remonty odcinków
dróg na terenie gminy Mieścisko podjęto decyzję o ponownym rozpisaniu we wrześniu br.
przetargu z ograniczeniem planowanych wcześniej odcinków do wykonania:
Przetargiem zostaną objęte następujące odcinki dróg:
1. Osiedle Michałowskie – droga od wjazdu do butli – 415 mb
2. Ulica Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Pokoju – 205 mb
Na pozostałe odcinki dróg:
- przebudowa nawierzchni w m.Zabiczyn do cmentarza – dł.220 mb
- przebudowa ul.Kalinowej w Mieścisku – dł.170 mb
- przebudowa nawierzchni brukowej w m.Miłosławice – dł. 220 mb
zostały złożony wniosek do Programu budowy dróg lokalnych na rok 2018 do Wojewody
Wielkopolskiego, gdzie przewiduje się 50% dofinansowanie i te zadania zostaną ujęte w
projekcie budżetu gminy na 2018 rok.
Na jakie odcinki się zakwalifikujemy będzie wiadomo około grudnia 2017 r.
Ponadto Sekretarz Gminy nawiązując do zmian w budżecie poinformowała, że również
zwiększa się dochody o kwotę 1.512,32 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia z tytułu zwiększenia
planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2016 r.
Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad projektem uchwały, w której głos zabrali:
- radna Kubicka – „mieszkańcy się interesują bo nic się nie dzieje. Będzie zebranie i co ja im
powiem, że jest wniosek złożony do Wojewody ? To zadanie jest już czwarty rok przekładane”;
- Sekretarz Gminy – „jeśli chodzi o przetargi to bardzo mało firm przystępuje. Do I przetargu
przystąpiły 2 firmy z czego ta jedna wycofała się. Do II na Zbietkę przystąpiła jedna firma.
Generalnie jest sytuacja, że firmy nie przystępują do przetargów, albo upadają, albo nie mają
mocy przerobowych. Na w/w odcinki dróg był przeprowadzony przetarg. Gdyby ten oferent
się nie wycofał prawdopodobnie te drogi byłyby robione.Jednocześnie dodała, że kosztorys na
drogę w Zbietce był zrobiony na 309.000 zł. W zeszłym roku jak były robione przetargi to oferty
były na 75% kosztorysu bo było tylu chętnych. W tym roku to się zmieniło. Wszystkie
samorządy mają ten sam problem bo przetargi są nierozstrzygnięte albo odwoływane bo nie
ma chętnych firm;

- radny Witucki – „chodzi o odcinek 200 m Sarbia-Przysieczyn. Czekamy 15 lat za
dokończeniem tej drogi. Pod koniec ubiegłego roku P.Wójt i P.Skarbnik również widzieli tę
drogę i doszli do wniosku, że ta droga musi być zrobiona Teraz się okazuje, że nie będzie
następny rok robiona. Mieszkańcy mieli obiecane, że w tym roku na pewno będzie robiona.
- radny Serafiński – odcinek drogi w Miłosławicach o który wnioskowałem tam mieszka kilkanaście
rodzin. Ci ludzie od pokoleń mieszkają i nie mogą doczekać się drogi. W gminie są robione asfalty do
2-3 budynków i o wiele większe odcinki.
- radna Kapczyńska – czy w tym roku będzie tylko robiona Zbietka ?
- odp.Sekretarz – Zbietka i z własnych środków budżetu gminy Osiedle Michałowskie i ul.Kościuszki
oraz utwardzenie ul.Kalinowej. Pozostałe drogi, które wypadły w tym roku wejdą do budżetu na 2018
rok.
- radny Wojtyszyn – czy ta dotacja jest na drogę tylko w Zbietce ?
- od.Sekretarz – tak. Jednocześnie zwróciła uwagę na terminy zrealizowania w/w inwestycji,
podpisania umowy z wykonawcą i rozliczenia się z dotacji z Marszałkiem Województwa;
- radny Staroń – jako radny okręgu Zbietka zwrócił uwagę, że jeśli jest możliwość uzyskania dotacji na
remont drogi to należy z tego skorzystać. Jest to droga w naszej gminie. Wójt jest gospodarzem i musi
wiedzieć co robić. Jest sytuacja na rynku, że ceny ofert przewyższają oferty zamawiającego. To jest
odcinek drogi od krzyża do P.Pawlińskiego.
- radny Rodzewicz – zwrócił uwagę, że nastąpiło niedoszacowanie kosztów budowy drogi i tu zrobił
się problem. Tu nałożyły się 3 rzeczy: źle zaprojektowano w budżecie, wzrost cen i brak firm. Na
początku były niedoszacowane kwoty i za dużo zaplanowano, co nie oznacza, że drogi w Zbietce nie
trzeba zrobić;
- radny Witucki – „ja nie jestem przeciwny żeby w Zbietce nie robić drogi skoro są pieniądze.
Natomiast prosiłbym żebyście państwo przejechali się tą drogą na Przysieczyn. Tam są dziury od 3 lat
nie łatane. Na tym odcinku jest bardzo trudno przejechać. Mieszka tam 5 rolników, a działki rolne ma
17.W sumie około 20 rolników korzysta z tej drogi. W związku z powyższym, że remont drogi został
odsunięty proszę o połatanie tych dziur;
- radny Wojtyszyn – „czy na przyszłość nie należałoby się zastanowić nad jakością dróg na które
przeznaczamy pieniądze. Czy po prostu wybierać drogi które są w najgorszym stanie” ?
- radna Kubicka – „w Żabiczynie zostało 200 m. Przy takich obostrzeniach żeby robić jedną drogę z
funduszu rekultywacji to nasz odcinek 200 m nigdy nie będzie zrobiony. Są tam też wyrwy w asfalcie,
że urywają przody samochodów. Bedzie zebranie i co mam powiedzieć mieszkańcom ?”
- P.Kmieciak – sołtys Jaroszewa Drugiego – „u mnie jest droga robiona 2 lata temu i już się sypie.
Uwagi byłyby do jakości wykonywania robót”’
W związku z wyczerpaniem dyskusji Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy na 2017 rok pod głosowanie.
Na 15 radnych: 14 głosowało „za” i 1 radny „wstrzymał się od głosu”.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy została podjęta większością głosów i stanowi Załącznik
Nr 6 do protokołu.

Adn. 5 – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/144/16 Rady Gminy Mieścisko z dnia
14 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieścisko na
lata 2017-2025
Sekretarz Gminy – P.Alicja Kędracka poinformowała, że ze zmianami w budżecie ściśle wiąże się
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Na 15 radnych uchwała w glosowaniu została podjęta jednogłośnie i stanowi Załącznik Nr 7 do
protokołu.
W związku z wyczerpaniem punktów porządku sesji Przewodnicząca Rady zamknęła XXIX
nadzwyczajną sesję Rady Gminy.
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