
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska odbytego w dniu  18 maja 2017 roku

Komisja w składzie:

1. Marek Jurga Przewodniczący Komisji

2. Andrzej Michałowski członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka,

2. Z-ca Burmistrza i Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk Liliana Lenarczyk-Żurczak

3. Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka

4. Z-ca Kierownika Referatu Finansowego Maria Woroch

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Marek Jurga, który powitał członka Komisji

i przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Komisji:

1. Opiniowanie wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Marek Jurga przypomniał o wspólnym posiedzeniu komisji odbytym w dniu

19 kwietnia bieżącego roku na którym dokonano analizy:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 rok,

2. Sprawozdania finansowe za rok 2016 w tym:

• Zbiorczy bilans jednostki budżetowej Gminy Dolsk na dzień 31.12.2016 rok,

• Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych na dzień

31.12.2016r.

• Zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek

budżetowych na dzień 31.12.2016r.

3. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Następnie Komisja Ochrony Środowiska zapoznała się z otrzymaną opinię Regionalnej Izby

Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy

Dolsk za 2016 rok – Uchwała Nr SO-0954/56/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2017r.



Przewodniczący Marek Jurga poinformował, że poprosił członków komisji aby na

dzisiejsze posiedzenie przygotowali ewentualne wątpliwości dotyczące wykonania budżetu

Gminy Dolsk za rok 2016. I tak:

Przewodniczący Marek Jurga:

1. Inwestycja zapisana w budżecie na 2016 rok „budowa wodociągu w Lipówce” -

komisja wie, że zaplanowane środki budżetowe w kwocie 30.000 zł stanowić miały

wykonanie dokumentacji inwestycji, jednakże należy mieć na względzie mieszkańców

wioski, którzy są pozbawieni wody.

2. Nie zastosowanie się Burmistrza do zakazu podpisania umowy na pielęgnację zieleni

na rynku z firmą zewnętrzną i tym samym zbędnie wydatkowano kwotę ok.

8.000zł. Przewodniczący Marek Jurga poinformował, że jest to złamaniem ustaleń

przy uchwalaniu budżetu na 2016r. dodając, że Komisja Ochrony Środowiska

jasno i precyzyjnie wyraziła się w opinii dotyczącej projektu budżetu gminy na

2016 rok, że nie akceptuje rozwiązania dotyczącego zlecenia firmie zewnętrznej

utrzymania i porządkowania zieleni na rynku w Dolsku.

3. Komisja Ochrony Środowiska negatywne ocenia proponowane zmian w budżecie za

2016 rok poprzez zmniejszanie zaplanowanych środków dla Ochotniczej Straży

Pożarnej z przeznaczeniem na inne wydatki.

Następnie Radny Andrzej Michałowski przedstawił swoje zastrzeżenia:

4. Nie zrealizowano zadania inwestycyjnego: „Budowa drogi w Pokrzywnicy”. Brak jest

informacji czy droga uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.

5. Nie podano informacji w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok płatności w

kwocie 8.733,00 zł z dnia 10.02.2016r. faktura VAT 011/16. Wydatki dotyczyły

budowy przyłącza elektrycznego do boiska sportowego i przebudowa układu

zasilania budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowiecznie. (Wystąpienie pokontrolne

z dnia 20.02.2017r. punkt 15)

6. Burmistrz zawierając umowę z firmą „EL-POM” Waldemar Godlewski przekroczył

zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań ustalony przez Radę Miasta i

Gminy Dolsk.

Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że odbyte w dniu 19 kwietnia bieżącego roku było

posiedzeniem na którym dokonano analizy wykonania budżetu za 2016 rok. Odnosząc się do

zarzutów:

Ad.1. Inwestycja pn. budowa wodociągu w Lipówce w budżecie gminy Dolsk na rok 2016

zaplanowano wykonanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia inwestycji i tak też



kwota 30.000zł została wydatkowana. Ponadto zaplanowanie inwestycji budowa wodociągu

zostało pierwszy raz uwzględniona w budżecie gminy w roku 2016 na utworzenie

dokumentacji a realizacja inwestycji nastąpi w kolejnych latach.

Przewodniczący Marek Jurga poinformował, że dotarły do niego głosy niezadowoleniu

mieszkańców Lipówki którzy , że nie mają wody.

Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że prawdą jest że wieś Lipówka nie jest zwodociągowana

jednakże nie prawdą jest, że mieszkańcy wioski są pozbawieni wody pitnej. Zaopatrzenie w

wodę odbywa się poprzez prywatny wodociąg.

Komisja Ochrony Środowiska w obecnym na posiedzeniu składzie wysłuchała wyjaśnień.

Ad.2 Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że zawarcie umowy z firmą zewnętrzną na

utrzymanie zieleni wynikło w skutek zmian wewnątrz organizacyjnych Urzędu Miasta i

Gminy, które nie były wiadome w momencie opiniowania projektu budżetu na rok 2016. Na

skutek zaistniałej zmiany okazało się, że zlecenie zadania – utrzymania zieleni firmie

zewnętrznej okazało się oszczędniejszą formą realizacji zadania.

Radny Andrzej Michałowski – Burmistrz zawarł umowę bez zgody i wbrew woli radnych.

Burmistrz Henryk Litka – Rada jest władzą uchwałodawczą a Burmistrz jest władzą

wykonawczą. Zawarcie umowy wynikało z oszczędniejszej formy realizacji zadania.

Radny Andrzej Michałowski – rada jest niepotrzebna.

Liliana Lenarczyk-Żurczak poprosiła radnych o wskazanie przepisu, który nakazuje

organowi wykonawczemu działanie tak jak to wskaże władza uchwałodawcza.

Komisja Ochrony Środowiska w obecnym na posiedzeniu składzie wysłuchała wyjaśnień.

Ad.5-6. Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że fundusz sołecki Ostrowieczna w roku

2015 zaplanował w kwocie 7.000 zł wykonanie przyłącza energetycznego do boiska, tworząc

wspólną sieć energetyczną z obiektem świetlicy wiejskiej i przedszkola. Po konsultacji

technicznej odbytej z energetyką właściwym okazało się przebudować przestarzałą, istniejącą

instalację energetyczna w świetlicy wiejskiej i przy okazji przedszkola a dopiero później

rozbudować instalację o zaplanowane przez fundusz sołecki Ostrowieczno przyłącze

energetyczne boiska. I tak przebudowa przestarzałej instalacji (brak instalacji trójfazowej)

zaplanowana była ze środków budżetu gminy za 2015 w kwocie 8.733,00 zł zapłacona w roku



2016, natomiast zaplanowana i wykonana budowa przyłącza energetycznego dla boiska

sportowego w Ostrowiecznie angażowała środki funduszu sołeckiego Ostrowieczna.

Komisja Ochrony Środowiska w obecnym na posiedzeniu składzie wysłuchała wyjaśnień.

Ad.3. Przewodniczący Marek Jurga poinformował, że strażacy zarzucają brak środków w

budżecie gminy na wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Powyższe zarzuty są

interpretacją dokonanego zmniejszenia zaplanowanych środków w ciągu roku budżetowego.

Maria Woroch wyjaśniła, że zmniejszenia w kwocie 5.797,00zł dokonywane była w

porozumieniu osób decyzyjnych w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto w budżecie gminy

na 2016 rok na dzień 31.12.2016r. pozostały środki w kwocie 3.274,48 zł które nie zostały

wydatkowane. Pozostawiona kwota stanowiła zabezpieczenie zobowiązań za energię

elektryczną, a w miesiącu styczniu gmina dokonuje ostatecznych rozliczeń z tytułu

otrzymanych dotacji i wpływa ostatnia kwota z tytułu rozliczeń dochodowych w tym uchwał

w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochody rozliczane przez Urzędy Skarbowe.

Ponadto należy wspomnieć, że rok 2016 wprowadzone oszczędności dotyczyły wszystkich

zainteresowanych.

Burmistrz Henryk Litka wspomniał, że pomimo oszczędnego wydatkowania środkami

budżetowymi w roku 2016 Ochotnicza Straż Pożarna na dzień 31.12.2016 nie wydatkowała w

100% przeznaczonej kwoty do dyspozycji.

Liliana Lenarczyk-Żurczak poprosiła o wskazanie przez rozmówców czego Ochotnicza

Straż Pożarna nie mogła wykonać ze względu na wprowadzone ograniczenia/oszczędności w

budżecie gminy

Przewodniczący Marek Jurga prawdopodobnie była to naprawa zbiornika. Dodając, że

większość napraw sprzętu strażackiego w tym pojazdów strażackich odbywa się we własnym

zakresie/w sposób gospodarny.

Komisja Ochrony Środowiska w obecnym na posiedzeniu składzie wysłuchała wyjaśnień.

Ad.4. Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że zaplanowana kwota w budżecie na 2016 rok

w wysokości 25.000 zł miała zapewnić realizację modernizacji drogi w Międzychodzie,

Pokrzywnicy oraz ulicę Garncarską. Brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych na

realizację zadania przesunął zaplanowane inwestycje w czasie.



Ponadto Burmistrz Henryk Litka poinformował Komisję Ochrony Środowiska, że w

ostatnich dniach została przyznana dotacja w kwocie 80.000 zł. Po przeprowadzeniu

kalkulacji i zbadaniu rynku gmina przystąpi do realizacji budowy drogi w Pokrzywnicy.

Komisja Ochrony Środowiska w obecnym na posiedzeniu składzie przyjęła wyjaśnień.

Komisja Ochrony Środowiska na odbytym posiedzeniu sformułowała opinie pozytywną z

uwagami co stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto Komisja Ochrony Środowiska doszła do wniosku, że planowanie przyszłych

dochodów pozyskanych z elektrowni wiatrowych, które miały powstać na terenie gminy

Dolsk pogłębiła trudną sytuację finansową gminy.

Maria Woroch przypomniała fakt wybudowania dwóch elektrowni wiatrowych na terenie

gminy Dolsk i za które Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk należą się podziękowania za

przeprowadzenie działań, które zakończyły się sukcesem wybudowania dwóch elektrowni

wiatrowych.

Wspólna dygresja: z perspektywy czasu możliwe że podejmowane w przeszłości decyzje

dotyczące przeprowadzonych inwestycji na gminie okażą się właściwe ponieważ w tej chwili

brak a przynajmniej duże trudności w możliwości pozyskania środków zewnętrznych na

współfinansowanie inwestycji.

Protokolant Przewodniczący Komisji

Magdalena Pawłowska Marek Jurga


