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PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 21 grudnia 2016 roku

Radni obecni na posiedzeniu według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
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 MiG Dolsk

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformowała, że tematem spotkania jest:

1. omówienie materiałów na najbliższą sesję

Burmistrz Henryk Litka podziękował wszystkim komisjom za sformułowanie opinii do
przedstawionego projektu budżetu na 2017r. Projekt budżetu na 2017 rok został sporządzony
oszczędnie i rzetelnie z dużą dokładnością oszacowania dochodów jak i wydatków. Sugestie
radnych wynikające z przedstawionych opinii poszczególnych komisji pozwoliły na prace nad
autopoprawkami. I tak:

· Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Masłowie w
wysokości 15.000zł pochodząca ze środków ochrony środowiska stanowi trafną
uwagę.

· Nawiązując do inwestycji Budowy wodociągu w miejscowości Lipówka, która w
budżecie na  roku 2016 została uwzględniona a środki zaplanowane na stworzenie
dokumentacji powyższej inwestycji ostatecznie nie zostały wykorzystane na ten.
Projektant nie wywiązał się w umówionym terminie. Stąd też zadanie Budowa
wodociągu w Lipówce w roku budżetowym 2016 została powtórzona na rok 2017.

· Koncepcja opracowania Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Masłowie w
wysokości 20.000zł pozwoli na stworzenie najwłaściwszej propozycji. Przedmiot
koncepcji uwzględniałby plan zagospodarowania terenu, widoki perspektywistyczne
budynku, szacunkowy koszt realizacji inwestycji jak również formę Sali sportowej
będącej budynkiem murowanym wykonanym w technologii tradycyjnej czy halą
namiotową z zapleczem sanitarnym i szatniami.
Radny Jacek Woroch zwrócił uwagę na stosowność powstania koncepcji w roku
2017 chociażby dla potrzeb budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i
ewentualnego zapobiegania zakłóceniom w zespoleniu obiektów.

· Z uwagi na centralizację VAT zmniejszenie dotacji w kwocie 5.300 zł dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej o wartość VAT i przeznaczenie ich na wydatki inwestycyjne

· Opracowanie dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Podgórnej.
· Zmniejszenie do kwoty 500.000 upoważnienia Burmistrza do samodzielnego

zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu
przepisów art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

· Odnosząc się do uwag radnych uwzględniających środki na remont Gimnazjum i
adaptację poddasza Przedszkola w Międzychodzie Burmistrz przypomniał że w
momencie opracowywania budżetu na rok następny nie jest znana wysokość
subwencji jaką gmina otrzyma z budżetu państwa i tu przypomniał że w roku
poprzednim subwencja ta została zmniejszona wobec czego wydatki związane z
oświatą należy uszczegółowić w trakcie roku budżetowego.
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· Po autopoprawkach planowany fundusz mieszkańców Dolska uwzględniać będzie
wydatki związane z organizacją Dni Dolska „Wianki” jak również poprawę stanu dróg
gminnych w miejscowości Dolsk.

· Odnosząc się do złożonego wniosku Radnej Anety Niewrzendowskiej w sprawie
wprowadzenia oszczędności w kwocie 100.000zł Burmistrz Henryk Litka zapewnił, że
uwzględnienie takich oszczędności w momencie projektowania spowoduje , że budżet
na 2017 rok nie będzie realnie zaprojektowany. Natomiast wniosek Radnego Henryka
Grycza winien być rozpatrzony przez radnych gdyż to właśnie oni mają moc sprawczą
w określaniu wysokości stawek i sposobu wynagradzania radnych.
Radny Henryk Grycz uznał, za zasadne rozstrzygnięcie wniosku gdyż zmiana
uchwały w sprawie ustalenia diety dla radnych spowoduje zmiany w projekcie
uchwały budżetowej na 2017 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że przekazała własne sugestie dotyczące
budżetu na 2017 rok co stanowi załącznik do protokołu. Prosząc o uwzględnienie propozycji
jednocześnie informując , iż część z nich została już uwzględniona.

Radny Henryk Grycz uważa, że sugestia Przewodniczącej Janiny Pawełczyk dotycząca
zwiększenia w kowcie 5000zł do zabytków jest niestosowna z polityką oszczędności.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyjaśniła, że powyższa sugestia wynika z złożonego
wniosku przez Proboszcza Parafii w Mórce dodając iż urząd nigdy nie łożył na
dofinansowanie Kaplicy w Międzychodzie.
Radny Henryk Grycz podkreślił że nie jest przeciwny samej propozycji jednakże nacisk
rady na prowadzenie oszczędnej polityki finansowej kłóci się z zwiększaniem dofinansowania
inwestycji już wspieranej finansowo przez nas.
Burmistrz Henryk Litka nie jest za zwiększeniem dofinansowania gdyż zwiększenie
dofinansowania o sugerowaną kwotę tj. 5000 równa się z całkowitym finansowaniem
wydatków, którego dotychczas żadna z Parafii nie otrzymała od gminy.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała radnych czy mają pytania do przedstawionych
autopoprawek?

Radny Jan Rzepczyński poinformował, że jest pełen obaw co do koncepcji Sali Sportowej w
Masłowie „mierzmy siły na zamiary”.
Radny Marek Jurga uważa że o Sali mówi się już od 30 lat, a dzieci do tej pory nie mają
Sali.
Radny Jacek Woroch przypomniał że zaplanowana koncepcja nie jest dokumentem
(projektem) który ma datę ważności na realizację zadania.
Burmistrz Henryk Litka wspomniał o możliwościach w pozyskania środków na skutek
wprowadzanej reformy oświatowej. Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Marka Jurgi
przypomniał, że 30 lat temu zaistniała potrzeba Sali sportowej dla Szkoły Podstawowej w
Masłowie minęła gdy wprowadzono reformę sześcioklasowych szkół podstawowych. Temat
ten wrócił wraz z wprowadzeniem z sześcio na ośmio-klasowe szkoły podstawowe.

Skarbnik Maria Woroch wspomniał o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk skwitowała, że budżet jest realnie zbudowany.

Skarbnik Maria Woroch przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że zwiększa się
planowane dochody o kwotę 31.291,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 21.785.319,04
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jednocześnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 31.291,00zł i ustala  się łączną  kwotę
wydatków 26.013.319,04zł. Zmiany powyższych kwot dotyczą:·
700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami . Zwiększa  się  planowane  dochody  z  tytułu
wpływu  z  przekształcenia  prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę
856,- zł. Zmienia się plan wydatków; zmniejsza o kwotę 700,- zł wynagrodzenia bezosobowe
i zwiększa o kwotę 4.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych .
750 Administracja publiczna . Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę
20.000,-zł.i zakup energii o kwotę5.000,- zł oraz zmniejsza się plan na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych o 1.700,- zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększa się wydatki na zakup
materiałów o 569,- zł i zmniejsza się na składki z  tytułu ubezpieczeń mienia o kwotę 1.500,-
zł.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych   jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Zwiększa się planowane dochody
z  tytułu wpływów rozliczanych przez urzędy skarbowe  tj. spadki i darowizny o 4.300,- z ł i
podatek od czynności cywilno prawnych o 5.000,- zł.·801 Oświata i wychowanie Zwiększa
się plan dochodów z tytuły dzierżaw, sprzedaży składników majątkowych i innych dochodów
w szkołach podstawowych. W planie przedszkola zwiększa się dochody na odpłatność za
wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu. Zwiększa się plan na dotację za pobyt dzieci w
przedszkolach w innych gminach oraz na zakup materiałów, środki żywności i usługi
remontowe.
852 Pomoc społeczna. Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia z tytułu wydatków dla
pracowników interwencyjnych oraz na dożywianie o kwotę  4.967,- zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zmniejsza się plan wydatków z tytułu
opłaty za czynsze o kwotę 17.900,- zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Dokonuje się zwiększenia planu za wynajem
świetlic o 353,- zł.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła radnych o rozważenie wniosku złożonego
przez Radnego Henryka Grycza dodając, że budżet w rozdziale 75022 Rady gmin dotyczący
diet nie został wykorzystany w 100% na rok 2017 wprowadzono oszczędności.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, radnych o rozmowie telefonicznej z
dziennikarzem Magdaleną Przybył proszącą o wyjaśnienia czy gmina Dolsk dofinansuje
przebudowę drogi powiatowej Mełpin-Dolsk. Wyjaśnień takich nie otrzymała. Ponadto
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała wcześniejsze ustalenia radnych w
przedmiotowej sprawie tj. brak zgody na dofinansowanie drogi ze względu na brak środków
finansowych w budżecie gminy w 2017r.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


