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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych odbytego
w dniu 30 listopada 2016 i 13 grudnia 2016 roku

Komisja w składzie:
1. Jadwiga Chojnacka Przewodnicząca Komisji
2. Jarosław Kaczmarek członek komisji
3. Zenon Rusiak członek komisji
4. Hieronim Szczepaniak

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. Maria Woroch Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Janina Pawełczyk Radna Miasta i Gminy Dolsk

Posiedzenie komisji otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka, która powitała
wszystkich przybyłych i poinformowała, iż tematem spotkania jest:

1. Analiza możliwości budżetu w zakresie modernizacji ulicy Garncarskiej.
2. Kontrola przebiegu prac związanych z dokończeniem budowy drogi w Pokrzywnicy.
3. Ocena wykorzystania środków finansowych przez poszczególne sołectwa.
4. Zapoznanie się z propozycjami do budżetu na 2017 rok oraz zaopiniowanie tego

projektu.
5. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.

Ad.3.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka zaproponowała aby radni skierowali swoje
wątpliwości i przemyślenia dotyczące otrzymanego projekt budżetu na 2017 rok.

Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka w toku analizy projektu budżetu na 2017 rok uznała za
zbędne planowanie wydatków inwestycyjnych w celu zakupu zestawów komputerowych w
kwocie 20.000 zł. Ponadto uznała za stosowne ograniczenie wydatków oświatowych dla
Gimnazjum (zakup pomocy dydaktycznej), gdyż zaplanowane zamiany oświatowe na
szczeblu centralnym spowodują wzrost wydatków w celu przygotowania szkół podstawowych
w prowadzeniu działalności edukacyjnej rozszerzonej z sześcio do ośmioklasowych
oddziałów.
Sekretarz Lilian Lenarczyk-Żurczak wyjaśniła, iż modernizacja sieci komputerowej w
urzędzie odbywa się poprzez systematyczne i jednocześnie niezbędną wymianie sprzętu.
Wymiana sprzętu komputerowego jest niezbędna gdyż obecny sprzęt nie jest wstanie sprostać
wymaganiom programowym w konsekwencji częsta awaryjność a niekiedy całkowity brak
możliwości pracy na wymaganym programie.
Burmistrz Henryk Litka odnosząc się do ograniczenia wydatków oświatowych dla
Gimnazjum w Dolsku zwrócił uwagę iż podjęcie decyzji o likwidacji szkół gimnazjalnych nie
likwiduje ich natychmiast. Zmiany w oświacie zostaną rozłożone w czasie poprzez brak
bieżącego naboru uczniów do szkół gimnazjalnych.
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Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zapytała  o  rozwiązanie  okresu  przejściowego  w
oświacie na terenie gminy Dolsk?

Radny Hieronim Szczepaniak zastanawia kwota zaciągania zobowiązań na początku roku.
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił że wspomniane przez radnego upoważnienia do
zaciągania zobowiązań to czynności w celu uruchomienia kredytu pozwalającego zapewnić
płynność finansową gminy.
Skarbnik Maria Woroch wspomniała, że obecnie kontrolująca Regionalna Izba
Obrachunkowa pozytywnie rozpatruje upoważnienie władzy uchwałodawczej do zaciągania
zobowiązań przez władzę wykonawczą.
Burmistrz Henryk Litka wobec wątpliwości radnych rozważyć celowość zmniejszenia
upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Wśród radnych wzbudziły wątpliwości kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia,
które w porównaniu do projektu budżetu na 2016 rok stanowi znaczny wzrost.
Skarbnik Maria Woroch wyjaśniła, że projekt budżetu na 2016 rok był niedoszacowany,
jednocześnie właściwym i rzetelnym porównaniem projektu budżetu na 2017 rok jest
porównanie do ostatniej zmiany budżetu na 2016 roku, który jest modyfikowany w miarę
potrzeb.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że w roku 2017 przewiduje się zmniejszenie ½
etatu jak również jeden z pracowników złożył wniosek na emeryturę.
Wobec powyższego radna Janina Pawełczyk zapytała o możliwość zmniejszenia
przewidzianej kwoty na wynagrodzenia i przeznaczenia jej na wydatki związane z adaptacją
pomieszczeń świetlicy Międzychód.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że przygotowując autopoprawki weźmie pod uwagę
wszystkie zgłoszone sugestie.

Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zwróciła uwagę na zły stan techniczny drogi biegnącej
przez las z Kotowa w kierunku Pinki spowodowany załamaniem przepustu w przedmiotowej
drodze.
Burmistrz Henryk Litka wyjaśni, że obecnie przedmiotowa droga posiada statut drogi
leśnej. Skierowano prośbę do nadleśnictwa w celu przeklasyfikowania przedmiotowej drogi
na drogę publiczną. Powyższe uregulowania spowodują iż gmina będzie mogła liczyć na
zaangażowanie w modernizację drogi poprzez dofinansowanie osób prywatnych. Bez
możliwości zmiany drogi gmina będzie zmuszona całkowicie przeznaczyć własne środki na
doprowadzenie drogi do należytego stanu tak aby użytkownicy wówczas piesi i rowerzyści
mogli swobodnie się przemieszczać.

Radny Hieronim Szczepaniak zapytał co stanowią zaplanowane wydatki na wynagrodzenia
bezosobowe?
Skarbnik Maria Woroch wyjaśniła, że wskazana pozycja w budżecie stanowi wydatki
dotyczące umów zlecenia.

Radna Janina Pawełczyk wskazała pozycję wydatków urzędu gminy „ różne opłaty i
składki” w kwocie 105.000 zł zapytała co stanowi tę kwotę?
Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że 105.000 zł stanowi wydatki dotyczące składek
członkowskich do których gmina przynależy, jak również wydatki związane z
ubezpieczeniem majątku gminy.
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Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zwróciła uwagę na wydatki związane z dojazdem
dzieci do szkół i zmniejszeniem ich wobec likwidacji gimnazjum.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że w perspektywie czasu gimnazja przestaną istnieć
jednakże zadaniem gminy jest zapewnienie dojazdu dzieciom do szkół i tak przywołana
zmiana oświatowa spowoduje zmniejszenie liczby uczniów którym należy zapewnić
komunikację, i nie jest to jednoznaczne z całkowitym zdjęciem obowiązku dojazdu.
Burmistrz Henryk Litka przedstawił propozycję utworzenia zespołu szkół w czasie okresu
przejściowego, który pozwoliłby administracyjnie złagodzić decyzję likwidacji gimnazjum.

Radna Janina Pawełczyk zaproponowała całkowicie zrezygnować z organizowania imprez
kulturowych  w  tym  obchodów  Dni  Dolska.  W  ramach  oszczędności  należy  zrezygnować z
organizowania w roku 2017 imprezy pn. „Wianki”.
Burmistrz Henryk Litka poinformował,  że  budżet  MGOSiR został zmniejszony o  50% w
zaplanowanych wydatkach w celu organizowania imprez kulturalno-sportowych.
Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka nie zgadza się z propozycją radnej Janiny Pawełczyk
dotycząc nie organizowania Wianków 2017. Uważając , że jest to tradycja i głównym punkt
corocznych imprez kulturowych tego miasta.
Radny Jarosław Kaczmarek wobec powyższego zaproponował by Samorząd Mieszkańców
Miasta Dolsk zaangażował się w organizowanie obchodów Dni Dolska-Wianki.

Radny Jarosław Kaczmarek poprosił aby uwzględnić w projekcie budżetu na 2017 rok
dodatkową spłatę raty wykupu obligacji.
Burmistrz Henryk Litka zapewnił, że zamiarem jest dążenie do pozyskania nadwyżki
finansowej w celu wcześniejszego wykupu obligacji a nie tylko jak to stanowi harmonogram
spłat.

Radna Janina Pawełczyk zapytała o propozycję dotyczącą oszczędności w płacach?
Burmistrz Henryk Litka powtórzył swoją wcześniejszą wypowiedź że w roku 2017
przewiduje się zmniejszenie ½ etatu jak również jeden z pracowników złożył wniosek na
emeryturę.

Radny Jarosław Kaczmarek zwrócił uwagę na niebotyczne koszty ponoszone przez gminę z
tytułu zakupu energii elektrycznej i wydatki związane z usługami remontowo-
konserwacyjnymi.
Radna Janina Pawełczyk wobec wykorzystywania prawa przez spółki energetyczne i
dyktowania cen monopolistycznych należałoby zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta
prosząc o wykładnię.

Radny Jarosław Kaczmarek zwrócił uwagę na wzrost wydatków dotyczących wynagrodzeń
w Przedszkolu Samorządowym w Dolsku i jego filiach.
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, iż wzrost ten podyktowany jest warunkami projektu w
którym przedszkole wzięło udział, jak również z rozbudową samej jednostki. Gdy projekt
zostanie zrealizowany warunki podyktowane przez tenże projekt ulegną zmianie .

Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zasugerowała aby zaadoptować byłą salę
gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Dolsku i utworzyć w niej oddział przedszkolny w
celu likwidacji dwuzmianowego funkcjonowania przedszkola w Dolsk.

Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zapytała czy wobec przedstawionego projektu budżetu
na 2017 rok radni mają pytania?
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Radna Janina Pawełczyk zapytała o propozycję dotyczącą zmiany wynagrodzenia
Burmistrza?

Burmistrz Henryk Litka przedstawił propozycję obniżenie swojego wynagrodzenia poprzez
obniżenie do ustawowego minimum przysługującego mi dodatku specjalnego oraz obniżenie
o 20% przysługującego mi dodatku funkcyjnego. W takim przypadku kwotowo moje
miesięczne wynagrodzenie zostanie obniżone z 10.795,50 do 9.030,00 złotych i składać się
będzie z następujących składników:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.310 ,00 zł,
- dodatek funkcyjny w wysokości 1.330,00 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 1.328,00 zł,
- dodatek stażowy w wysokości 1.062,00 zł poprosił o niezmienianie zasadniczej kwoty
wynagrodzenia.

Zaproponowana zmiana wynagrodzenia została zaakceptowana przez obecnych radnych na
posiedzeniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Przewodnicząca komisji Jadwiga Chojnacka  podziękował wszystkim za przybycie i zarządził
przerwę w obradach. Posiedzenie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych zostanie
wznowione w dniu 13 grudnia bieżącego roku w celu zrealizowaniu pozostałych punktów
posiedzenia komisji.

Po przerwie w dniu 13 grudnia 2016 roku Przewodnicząca Jadwiga Chojnacka zapoznała
Komisję Inwestycji i Spraw gospodarczych ze zmianami w przeznaczeniu środków jakie ma
do dyspozycji Fundusz mieszkańców Dolska. Po czym radni zasugerowali całkowitą
rezygnację z budowy placu zabaw na rzecz utwardzenia drogi gminnej za Dino i ulicy
Podrzekta biegnącej za kościółkiem Św. Wawrzyńca.

Radny Jan Rzepczyński na skutek nieobecności na pierwszej części posiedzenia komisji
zapytał o znaczny wzrost wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników
porównywalny do projektu budżetu na 2016 rok o kwotę ok. 100.000zł.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak wyjaśniła że właściwym byłoby porównanie
projektu budżetu na 2017 rok do możliwie ostatniej zmiany budżety na 2016 rok.
Zapewniając wszystkich radnych o braku wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia wobec trudnej
sytuacji jaka zaistniała w urzędzie w I połowie roku.

1. Analiza możliwości budżetu w zakresie modernizacji ulicy Garncarskiej.
2. Ocena wykorzystania środków finansowych przez poszczególne sołectwa.
3. Zapoznanie się z propozycjami do budżetu na 2017 rok oraz zaopiniowanie tego
projektu.
4. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.
Następnie Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych wysłuchała informacji o dotyczącej
pozostałych punktów posiedzenia.
Ad.2.
Monika Leciejewska poinformowała, że na drogę modernizację drogi w Pokrzywnicy w
połowie listopada został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Ponadto poinformowała,
że na zadanie pn. „budowy drogi gminnej , dojazdowej do gruntów rolnych” jest przydzielona
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określona kwota, która zostanie rozdysponowana wśród wnioskujących. Najprawdopodobniej
kwota 60-70 tys. jest kwotą realną do pozyskania.

Ad. 1.
Monika Leciejewska poinformowała komisję iż przedmiotowa droga wpisana do krajowego
rejestru zabytków spowodowała przeprowadzanie jakichkolwiek modernizacji po
wcześniejszym ustaleniu z konserwatorem. Zgoda konserwatora na użycie kostki staro bruku
pozwoli obniżyć koszty modernizacji. Jednakże wydatki związane z modernizacją ulicy
Garncarskiej będą stosunkowo wysokie tj. ok. 800.000zł by móc całkowicie sfinansować
projekt przebudowy przedmiotowej drogi. Monika Leciejewska zwróciła uwagę iż w 2017
roku dokumentacja przebudowy ulicy Garncarskiej przedawnia się wobec czego należałoby
podjąć pracę aby nie utracić ważności dokumentów.
Radny Jarosław Kaczmarek zasugerował przełożenie nawierzchni.
Monika Leciejewska poinformowała, że powyższą sugestię była już wcześniej kalkulowana,
a symulacyjny wysokość wydatków to kwota 700.000zł ze względu na ubytki.

Mirella Godawa pokrótce poinformowała że fundusz sołecki został wykonany w 90% w
stosunku do planu co stanowi załącznik do protokołu. Jednocześnie zapewniła, że trwają
zaplanowane prace które w efekcie przedłożą się na 100% wykonanie budżetu na 2016 rok.

Radny Jan Rzepczyński zapytał o stopień zaawansowania prac w budowie świetlicy w
Kotowie?
Mirella Godawa poinformowała, że budynek zostanie przekazany gminie po odbiorze
budowlanym.
Radny Jan Rzepczyński wobec powyższego czy mieszkańcy kotowa mogli wykorzystywać
fundusz sołecki na wyposażenie świetlicy?
Mirella Godawa potwierdziła.
Radny Jarosław Kaczmarek potwierdził, że fundusz sołecki jest rzetelnie wydatkowany.

Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych przystąpiła do pracy nad opracowaniem planu
pracy komisji na rok 2017. W efekcie zaproponowanych tematów plan pracy Komisji
Inwestycji i Spraw Gospodarczych przedstawia się następująco:

I kwartał
1. Ocena stopnia zaawansowania przygotowań do realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Wodociąg w Lipówce”.
2. Prace nad nowym statutem.
3. Rozważenie dostępnych rozwiązań w zakresie budowy Sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie.
4. Ocena stanu dróg po sezonie zimowym.

II kwartał
1. Ocena wykonania budżetu za 2017 rok.
2. Kontrola stanu prac związanych z adaptacją poddasza świetlicy w Międzychodzie na
otwartą w tym roku Filię Przedszkola.
3. Analiza postępów rozmów dotyczących obniżenia kosztów usług energetycznych w
gminie.
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III kwartał
1. Terminowość spłat pożyczek i wykupu obligacji przewidzianych na bieżący rok
budżetowy.
2. Przebieg realizacji zaplanowanej inwestycji i remontów w budżecie na 2017 rok.

IV kwartał
1. Informacja z przebiegu podjętych działań związanych z obwodnicą Dolska.
2. Opiniowanie projektu budżetu na 2018 rok.
3. Plan pracy komisji na rok 2018.

Inne sprawy: opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub
Burmistrza na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.

Zwołano przerwę w posiedzeniu komisji.

Po przerwie radny Jarosław Kaczmarek poinformował iż Przewodnicząca Komisji
Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jadwiga Chojnacka została poinformowana o stanowisku
pozostałych członków komisji którzy oczekują rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącej
Komisji.

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Chojnacka podziękował wszystkim za przybycie i
zakończył posiedzenie Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Protokolant Przewodnicząca Komisji
Magdalena Pawłowska Jadwiga Chojnacka


