PROTOKÓŁ NR 16

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 18 maja 2016 roku

Radni w składzie:
1. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk
2. Jan Rzepczyński Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk
3. Wiesława Szermelek
4. Jadwiga Chojnacka
5. Henryk Grycz
6. Marek Jurga
7. Jarosław Kaczmarek
8. Krystian Mejza
9. Aneta Niewrzendowska
10. Roman Ratajczak
11. Zenon Rusiak
12. Hieronim Szczepaniak
13. Jacek Woroch
Radna Lidia Pieprzyk i Radny Andrzej Michałowski nieobecni.
Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad
posiedzenia Komisji:
1. Analiza finansowa budżetu i jego wykonanie za 2015 rok, zaopiniowanie rocznego
sprawozdania z wykonania budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do
wywołania uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Sprawy bieżące.
Ad.2
Burmistrz Henryk Litka w punkcie sprawy bieżące chcąc wyjaśnić niedogodności jakie
zaistniały w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji przebudowy drogi wojewódzkiej nr
434 w m. Dolsk – remont przepustu.
Stwierdził iż nie jest do zaakceptowania ruch samochodami ciężarowymi z pełnym
załadunkiem po ulicach Dolska w celu objazdu jak to ma miejsce od momentu zamknięcia
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odcinka drogi nr 434. Poinformował również o odbytym w dniu dzisiejszym spotkaniu z
przedstawicielami organów zaangażowanych w inwestycję i ich uzgodnieniach
(zwielokrotnienie oznakowania dotyczącego objazdu oraz nasilenie kontroli w celu
wychwycenia kierowców bagatelizujących objazdy.
Ad.1.
Burmistrz Henryk Litka w toku analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok co
stanowi załącznik do protokołu nr 10 poinformował, iż na zaplanowane dochody w kwocie
20.551.231,41 zł uzyskano 19.641.526,55 zł co stanowi 95,58% wykonania budżetu,
natomiast po stronie wydatków plan wynosił 20.980.904,68 zł, a realizacja 20.068.133,42 zł
to jest 95,65% wykonania budżetu. Szczególnie uwagę zwrócił na pozycje w budżecie
dotyczącą inwestycji w tym kwota 543.941,36 zł, która rzutowała na przeprowadzenie
przedsięwzięć w gminie, jak również wydatki oświatowe stanowiące większość budżetu
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Analizując zeszłoroczny budżet Burmistrz
Henryk Litka w kontekście jednostek budżetowych wspomniał o „uśpieniu” filii przedszkola
w Mszczyczynie i jego rozwiązaniu. Odnosząc się do dochodów z tytułu wpływu z podatków
należy podkreślić obniżenie górnych stawek podatkowych, które skutkowało utraceniem
dochodów w kwocie 991.274,05 zł, jak również umorzenia w podatku dla osób fizycznych w
kwocie 3.953,00 zł oraz obowiązujące zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów rolnych dla
rolników w kwocie 39.343,00 zł.
Omawiając charakterystyczne działy, rozdziały i paragrafy w wykonanym budżecie zwrócono
uwagę na wydatki oświatowe stanowiące największy wydatek gminy 6.473.714,78 zł.
Analizując zeszłoroczny budżet Burmistrz Henryk Litka w kontekście jednostek budżetowych
wspomniał o „uśpieniu” filii przedszkola w Mszczyczynie i jego rozwiązaniu.
Za-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak pokrótce przedstawiła najważniejsze dane z
informacji o stanie mienia komunalnego co stanowi załącznik do protokołu nr 10.
Następnie Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Elżbieta Juskowiak przedstawiła opinię pozytywną
z zastrzeżeniem i uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za
rok 2015 na podstawie Uchwały Nr SO-0954/52/11/Ln/2016 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2015 rok.

W oparciu o dostarczony wszystkim radnym komplet dokumentów:
• Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok,
• Sprawozdania finansowe za rok 2015 w tym:
- zbiorczy bilans jednostki budżetowej Gminy Dolsk na dzień 31.12.2015 rok - załącznik
Nr 6
- rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych na dzień
21.12.2015r. – załącznik Nr 5
• Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2015 rok – Uchwała Nr SO-0954/52/11Ln/2016
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Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Pozaniu z dnia 29 kwietnia
2016r. – załącznik Nr 4
• Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego – załącznik
nr 7
• Zestawienie zmian w funduszu jednostki – załącznik nr 8
• Wykaz przedsięwzięć do WPF – załącznik nr 9
• Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2015 roku.
Burmistrz MiG Dolsk poprosił o zadanie pytań w celu rozwiania ewentualnych niejasności.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała jak wygląda w praktyce przyznanie ulg dla osób
fizycznych (rolników)?
Skarbnik Elżbieta Juskowiak wyjaśniając wątpliwości Przewodniczącej Janiny Pawełczyk
poinformowała, iż ulga z tytułu zakupu ziemi dotyczy rolników posiadających nie więcej niż
100 ha na terenie kraju, ograniczając w ten sposób z korzystania z ulgi przez dużych
rolników.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zaległości w podatkach?
Skarbnik Elżbieta Juskowiak szczegółowo zapoznała radnych z zaległościami w
poszczególnych podatkach na koniec 2015 roku co stanowi załącznik nr 1, 2, 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady MiG Dolsk zapytała jaka kwotę gmina musiała wygospodarować na
oświatę z własnego budżet.
Burmistrz MiG Dolsk poinformował, iż jest to kwota 1.526.358,32 zł. Dodając wyjaśnił, iż
niejednokrotnie otrzymywana subwencja nie wystarcza w 100% na pokrycie kosztów
utrzymania jednostek oświatowych. Z tym problemem borykają się wszystkie gminy.
Wyliczenie stanowi załącznik nr 11.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o poniesione koszty dotyczące obsługi
zadłużenia?
Skarbnik Elżbieta Juskowiak wyjaśniła, iż całkowity koszt obsługi długu publicznego
wynosi 346.106,99 zł w tym prowizja od kredytu w rachunku bieżącym 11.250,00zł oraz
odsetki od tegoż kredytu 11.061,19zł.
Przewodnicząca Rady zapytała z czego wynikają różnice planowane od wykonania
zadłużenia?
Skarbnik MiG Dolsk wyjaśniła, iż gmina sporadycznie korzystała z kredytu w rachunku
bieżącym stąd różnica w wykonaniu zaplanowanych odsetek.
Przewodnicząca Rady zasugerowała, iż w przyszłości należałoby zmniejszyć limit
zadłużenia do dyspozycji w rachunku bieżącym.
Skarbnik Elżbieta Juskowiak wyjaśniła, z limitu w rachunku bieżącym korzystamy w
szczególnych przypadkach w celu poniesienia jak najniższych kosztów kredytu dla
jednoczesnego zapewnienia płynności finansowej.
Wobec braku kolejnych pytań radnych uczestniczących w posiedzeniu do przedstawionych
dokumentów postanowiono w ramach poszczególnych komisji stałych sporządzić opinię w
sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2015.
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Sporządzone opinie poszczególnych komisji zostaną przedstawione na sesji absolutoryjnej.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji.

Protokolant
Magdalena Pawłowska

Przewodnicząca Rady
Janina Pawełczyk
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