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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 4 grudnia 2017roku

Komisja w składzie:
1. Henryk Grycz przewodniczący komisji
2. Roman Ratajczak członek komisji

Ponadto na posiedzeniu komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk
5. Marek Gogół

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Henryk Grycz, który powitał członków
Komisji, osoby zaproszone i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Omówienie projektu budżetu na 2018 rok.
2. Plan pracy na rok 2018.
3. Zbadanie prawidłowości realizacji zadań.
4. Kontrola wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych celem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Ad.1
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz poinformował, że radni projekt w sprawie budżetu
miasta i gminy na 2018 rok otrzymali. Po wcześniejszym zapoznaniu się z materiałami
Komisja Rewizyjna prosiła aby wspólnie z Burmistrzem, Skarbnikiem i Sekretarzem Miasta i
Gminy Dolsk wyjaśnić wątpliwości.
Burmistrz Henryk Litka poinformował że wydatki inwestycyjne stanowią 327.000 zł.
największą pozycję stanowi przebudowa drogi w kwocie 200.000zł dodając ze jest to kwota
która będzie wydatkowania ze środków budżetu gminy pozostała wartość tj. 800.000zł będzie
sfinansowane przez powiat śremski. Zaplanowano że koszt inwestycji stanowić będzie
1000.000zl. Burmistrz zapewnił że wykonanie przebudowy drogi odbędzie się poprzez
nałożenie nakładki asfaltowej. Ponadto poinformował o planowanych przez powiat środkach
na modernizację drogi Ostrowieczno 150.000zl; Brześnica 150.000zl oraz ulicą Podrzekta
150.000 zł. Środki w kwocie 1.250.000 zł pozwolą na poprawę stanu dróg powiatowych w
gminie Dolsk.

Ponadto Burmistrz Henryk Litka omówił:

· Budowa wodociągu w Lipówce na kwotę 10.000 wpisana wartość inwestycji stanowi
zabezpieczenie możliwości realizacji zadania. Planuje się ze pozyskane dochody z
podatku od nieruchomości od budowli  rozstrzygniecie na naszą korzyść sprawa z
firmą E.ON pozwoli na zwiększenie środków na realizację przedmiotowej inwestycji.

· Wykup gruntów dotyczy zaplanowanego wykupu gruntów w Dolsku, Małachowie i
Mszczyczynie. Dodając, że zaplanowana wartość uwzględnia niepewną sytuację
boiska w Mszczyczynie
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· Zakup wiaty przystankowej - 2 szt. w miejscowościach Drzonek, Błażejewo.

· Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni
Co roku planuje się kwotę na dofinansowanie - informując ze maksymalne
dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków to 2.500zł. Całkowita wartość
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uzależniona jest od zastosowanej
technologii

· Zakup lamp przydrożnych wraz z montażem w miejscowości Drzonek oraz Budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek. Inwestycje zaplanowane za
środków funduszu sołeckiego przyznanego sołectwu Drzonek i Nowieczek

· Opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna. Burmistrz
poprawił zaplanowaną kwotę na 12.000zł jednocześnie wyjaśniając problem
odprowadzenia wody deszczowej podczas opadów

Przewodniczący Henryk Grycz poprosił o wyjaśnienie sytuacji z elektrowniami wiatrowymi

Burmistrz Henryk Litka poinformował ze gmina otrzymuje dochody z tytułu podatku od
nieruchomości od budowli tj. 2% wartości budowli zadeklarowanej przez właściciela. Do tej
pory wartość stanowiła fundament i słup budowli nie było jednoznacznej interpretacji
przepisów co do wirnika i śmigła. Czekamy za wyrokiem NSA gdzie otrzymamy ostateczne
rozstrzygniecie sprawy.

Burmistrz Henryk Litka przywołał gminę Pępowo w której ta sama firma uiszcza podatek
trzykrotnie większy niż zadeklarowała u nas. Wobec czego nasuwa się pytanie o faktyczną
wartość budowli, a wobec czego trudności z pozyskaniem owych informacji gdyż firma E.ON
stacjonuje w Niemczech.

Przewodniczący Henryk Grycz czy możemy spodziewać się większych dochodów?

Burmistrz Henryk Litka poszczególne wartości są zwiększone ze względu na możliwość
pozyskania środków z elektrowni wiatrowych w oparciu o złożoną deklarację w roku 2017.

Radny Roman Ratajczak wskazując oświetlenie w Nowieczku zapytał o jej realizację?

Burmistrz Henryk Litka poinformował że sołectwo próbowało pozyskać środki z Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadania jednakże wniosek odrzucono. Inwestycja realizowana
będzie stopniowo przy zaangażowaniu środków z funduszu sołeckiego sołectwa Nowieczek.

Przewodniczący Henryk Grycz zapytał o zaplanowana kwotę na spłatę zadłużenia?

Skarbnik Magdalena Surmicka odpowiedziała że zaplanowano 900.000zł spłaty
zadłużenia. Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej można wskazać łączną wartość
spłaty zadłużenia wraz z kosztami obsługi tj. ok. 1.300.000zł. Informując jednocześnie ze
odsetki zostały wskazane w budżecie w dziale obsługa długu publicznego natomiast
zadłużenie zostanie uregulowane z zaplanowanej nadwyżki budżetowej która należy
wygospodarować.

Burmistrz Henryk Litka budżet zaplanowano w oparciu o pewne dochody przy sztywnych
wydatkach.
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Komisja Rewizyjna wyraziła opinię pozytywną w sprawie projektu budżetu na 2018.
Przedstawiona prognoza łącznej kwoty zaciągniętych zobowiązań została
uwzględniona w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
Rozchody w wysokości 900.000 zł dotyczące roku 2018 zabezpieczono w uchwale
budżetowej na 2018 rok.

Ad.2.

I półrocze

1. Kontrola sołectwa Masłowo, Mszczyczyn, Ostrowieczno, Pokrzywnica, Trąbinek,
Brześnica, Kotowo, Lipówka.

2. Kontrola zrealizowanych wydatków dotyczących boiska w Ostrowiecznie.
3. Rozliczenie inwestycji pod względem finansowym pn. „Utwardzenie drogi

dojazdowej do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk – II etap”.
4. Rozliczenie dotacji przedmiotowej z budżetu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Dolsku.
5. Realizacja inwestycji w oświacie – ogrodzenie w Masłowie, oczyszczalnia

przydomowa w Masłowie
6. Kontrola finansowa budżetu i jego wykonanie za 2017 rok, zaopiniowanie rocznego

sprawozdania z wykonania budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do
wywołania uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.

II półrocze
1. Rozliczenie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Śremie na Przebudowę

nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo-Dolsk.
2. Omówienie projektu budżetu na rok 2019.
3. Opracowanie planu pracy na 2019 rok.

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

Ad.3.
   Przewodniczący Henryk Grycz przedstawił Uchwałę Nr XXXVIII/240/17 Rady Miasta i
Gminy Dolsk w sprawie zbadania prawidłowości realizacji zadań.
Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk zbadanie prawidłowości realizacji
zadań w zakresie:

1. Wyboru wykonawcy prac obejmujących profilowanie dróg gruntowych na terenie
gminy Dolsk.

2. Wyboru wykonawcy prac remontowych w siedzibie urzędu.
3. Braku obowiązujących przeglądów dróg gminnych.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przystąpiła kolejno do zbadania sprawy.

Wyboru wykonawcy prac obejmujących profilowanie dróg gruntowych na terenie
gminy Dolsk.
Marek Gogół poinformował, że w oparciu o wygospodarowane środki na realizację prac
obejmujących  profilowanie  dróg  gruntowych na  terenie  gminy Dolsk  tj.              przepisy
zwalniają z obowiązku przeprowadzenia przetargu. Na podstawie Zarządzenia Nr 82/14
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30.12.2014r. w sprawie procedur udzielania
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zamówień i konkursów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30.000 euro zostało skierowane zapytanie ofertowe do trzech oferentów:

· Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „CYNK s.c.” Edward Cynka i wspólnicy,
Sosnowiec, ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem

· Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” Gostyń Sp.zo.o., Grabonóg 69b, 63-800
Gostyń

· „FERD” Firma Robót Inżynieryjnych i Drogowych, Ryszard Bianek, Środa Wlkp. ul.
Szarych Szeregów 25, 63-000 Środa Wlkp.

Ofertę przedłożyła jedna firma Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „CYNK s.c.” Edward
Cynka i wspólnicy, Sosnowiec, ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem. Przedłożona oferta
przedstawiała się następująco:

Przewodniczący Henryk Grycz stwierdził, że nie było możliwości porównania ofert z uwagi
na brak zainteresowania ze strony pozostałych przedsiębiorców. Ponadto zapytał o wartości,
które były wydatkowane w roku poprzednim?

Marek Gogół przedstawił na podstawie cen jednostkowych realizację zadania w
poszczególnych latach. I tak (ceny brutto):

· Profilowanie dróg 100m2 w roku  2016-29,52zł 2017-24,60zł
· Zakup, transport i wbudowanie gruzu betonowego 10t

2016-553,50 2017-553,50zł
· Zakup, transport i wbudowanie tłucznia kamiennego 10t

2016-799,50 2017-738,00zł
· Zakup, transport i wbudowanie destruktu asfaldowego 10t

2016-1.107,00 2017-922,50zł

Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak dodała, że należy mieć na względzie upływ czasu od
momentu zapytania ofertowego do czasu realizacji zadania gdzie niejednokrotnie zwiększa
się przedmiot prac do wykonania.

Reasumując: na zapytanie ofertowe odpowiedział jeden oferent. Porównując ceny
jednostkowe do roku poprzedniego zauważa się tendencję spadkową. W roku 2017
zrealizowane zadanie zostało wykonane na korzystniejszych warunkach aniżeli w latach
poprzednich.
Komisja Rewizyjna stwierdziła brak nieprawidłowości.

Wyboru wykonawcy prac remontowych w siedzibie urzędu.
Marek Gogół poinformował, że po weryfikacji środków budżetowych na realizację
przedmiotowego zadania zostały zaproszone dwie firmy. Po ustaleniu zakresu robót, który
obejmował prace malarskie w pomieszczeniach biblioteki, korytarzu na parterze i piętrze,
pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta i Gminy Dolsk, w tym szpachlowanie i
malowanie pomieszczeń od nr 4 do nr 9 zostały złożone oferty przez firmy:

· Firma Ogólnobudowlana DACH-POL Lipski Maciej, Polesie 7A, 63-020 Zaniemyśl –
na kwotę 93.790,29zł

· Zakład Remontowo-Budowlany Cezary Filipiak, Księginki 31, 63-140 Dolsk – na
kwotę 40.184,10zł.

Przeznaczenie przez Radę Miasta i Gminy Dolsk ograniczonych środków finansowych na
realizację zadania spowodowało, że Zakład Remontowo-Budowlany Cezary Filipiak z
Księginek zapewnił wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w zakresie malowania biur
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nr 1-3 i szpachlowania wraz z malowaniem oraz montażem paneli w biurach nr 4-9 na kwotę
15.940,80zł.
Radny Roman Ratajczak zapytał jakie pomieszczenia nie zostały wyremontowane?
Marek Gogół poinformował, że pomieszczenia referatu gospodarczego.

Komisja Rewizyjna stwierdziła brak nieprawidłowości

Braku obowiązujących przeglądów dróg gminnych.
Marek Gogół poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane każdy obiekt
budowlany podlega kontroli. Kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji
gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia. Droga jest obiektem liniowym wobec czego podlega kontroli.
Przewodniczący Henryk Grycz zapytał czy droga gruntowa jest obiektem budowlanym?
Marek Gogół potwierdził.

Marek Gogół wspomniał iż  należy zastanowić się nad rangą sprawy – czy bardziej
racjonalne byłoby wydatkowanie środków na cel praktyczny, jakim jest faktyczna poprawa
technicznego stanu dróg, czy też właściwszym rozwiązaniem jest przeznaczenie dostępnych
funduszy na spełnienie wymogu formalnego, jakim jest obowiązkowy przegląd dróg
gminnych. W roku 2018 zaplanowano w budżecie gminy w rozdziale 60016 Drogi publiczne
gminne § 4270 zakup usług remontowych 230.500 zł w tym przegląd dróg.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak poinformowała, że stan faktyczny jest znany, gdyż
sołtysi na bieżąco zgłaszają utrudnienia przejazdu wynikające ze stanu technicznego dróg.
Ponadto pracownik odpowiedzialny merytorycznie dokonuje weryfikacji w ciągu roku, jak
również radni działający w poszczególnych komisjach stałych uwzględniają powyższy temat
w planie pracy. W gminie Dolsk przedmiotem kontroli należałoby objąć ok. 4km dróg
publicznych w mieście Dolsk oraz ok. 53km na terenach wiejskich, są też drogi niepubliczne
dojazdowe do pól i posesji.
Przewodniczący Henryk Grycz stwierdził, że posiadana wiedza nie jest jednoznaczna z
dokonaniem obowiązkowego przeglądu dróg.
Radny Roman Ratajczak zapytał czy inne gminy posiadają wymagane przeglądy?
Marek Gogół poinformował, że na drogach wojewódzkich i krajowych przedmiotowego
przeglądu dokonuje się co 5 lat – szczegółowa kontrola.
Komisja Rewizyjna stwierdziła brak nieprawidłowości

 Ad.4.
Katarzyna Chojnacka poinformowała, że przedstawione wydatki realizowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu przeciwdziałania alkoholizmowi
zostaną przedstawione Komisji Rewizyjnej na dzień 30.11.2017r.
Przedstawiony radnym w roku 2016 plan finansowy związany z Programem Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok zawiera zadania i zaplanowane
wartości na ich realizację. Komisja
Szczegółowo wykonanie wydatków na koniec listopada 2017 roku przedstawia się
następująco:



6

· Zaplanowana kwota 8.000zł na świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach
Dolsk, Masłowo, Bodzyniewo i Mchy zostało wykonane na kwotę 6.954,17zł.
Pozostałe środki nie zaspokoją potrzeby realizacji zadania do końca roku wobec czego
właściwym będzie dokonanie przesunięć.

· Wynagradzania bezosobowe zaplanowana realnie. Oszczędności wynikające z
potrącenia diety zostaną przesunięte na realizację zadań, których wydatki nie udało się
wystarczająco na tegoroczne potrzeby zaplanować.

· Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała złożone wnioski
na kwotę 6.983,55zł na zakup nagród organizowanych imprez.

· Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej zostały w znacznej
części wykorzystane ze względu na zmianę pracownika.

Katarzyna Chojnacka zwróciła uwagę Komisji Rewizyjnej na zmiany w dofinansowaniu
składanych wniosków, biorąc za główne kryterium cel przeciwdziałania alkoholizmowi.
Podkreśliła iż niewydatkowane środki w roku 2017 zostaną przeniesione na rok budżetowy
2018.
Komisja Rewizyjna stwierdziła brak nieprawidłowości

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Henryk Grycz


