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RF.0012.3.1.2018.KOKSPSIB
RF.0012.2.1.2018.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbytej w dniu 10.12.2018r., w godz.

14.30-15.30 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku

Komisja w składzie:
1. Woroch Jacek,
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia,
3. Gmerek Monika,
4. Szczepaniak Filip,
5. Nawrot Romuald,
6. Kaźmierski Stanisław,
7. Rzepczyński Jan.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Wierzbińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella - Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Surmicka Magdalena  - Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Woroch Maria – Zastępca Kierownika Referatu Finansowego.

Przewodniczącym zebrania został wybrany radny Jacek Woroch. Przewodniczący  Jacek
Woroch, powitał członków komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek
obrad posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2019 rok.
2. Omówienie projektów uchwał na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu

12.12.2018 r.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej

i Bezpieczeństwa  oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  na 2019 rok.

Ad.1. Omówienie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2019 rok.
Przewodniczący J. Woroch poprosił Skarbnik M. Surmicką o zapoznanie radnych
z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.
Skarbnik poinformowała zebranych radnych, że przedstawiony projekt uchwały budżetowej
miasta i gminy Dolsk na 2019 rok kształtuje dochody budżetu na poziomie 22.397.285,00 zł
na co składają się:
 - 21.962.502,00 zł dochody bieżące,
 - 434.783,00 zł dochody majątkowe (115.500,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; 319.283,00 zł –
dotacja do budowy świetlicy w Księginkach – umowa została podpisana w dniu
19 października 2018 roku z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.)

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 21.277.285,00 zł w tym:
 - 20.675.104,39 zł wydatki bieżące,
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 - 602.180,61 zł wydatki majątkowe  co przedstawia poniża tabela.

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należy:

1.
Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Masłowie

80101 § 6050 45 400,00

2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Nowieczek FS 90015 § 6050 14 000,00

3.
Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji –
wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe
ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk

90019 § 6230 15 000,00

4. Ocieplenie wigwamu w miejscowości Brześnica FS 92109 § 6050 10 000,00

5. Ocieplenie wigwamu w miejscowości Pokrzywnica FS 92109 § 6050 5 000,00

6. Ocieplenie wigwamu w miejscowości Trąbinek FS 92109 § 6050 11 000,00

92109 § 6057 319 283,00
7.

Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenie terenu i parkingu
w miejscowości Księginki – całkowita wartość
inwestycji – 501 780,61 92109 § 6057 182 497,61

razem 602 180,61

Wynik budżetu za 2019 rok planuje się w wysokości 1.120.000,00 zł i przeznacza
się go na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętej pożyczki i wykupu obligacji. Gmina
będzie spłacać zobowiązania do 2029 r.  Koszt obsługi długu publicznego to 380.000,00 zł.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że niedoszacowanie budżetu opiewa na kwotę
ok. 220.000,00 zł a wynika to z faktu, że planowane dochody na 2019 rok kształtują
się na poziomie dochodów z 2018 roku, natomiast planowana nadwyżka za rok 2019 powinna
być o ok. 220.000,00 zł wyższa niż w roku 2018, ponieważ rozchody 2019 roku kształtują
się na poziomie 1.120.000,00 zł. Wobec tego należało umniejszyć wydatki o kwotę
ok. 220.000,00 zł.
Zostały utworzone dwie obowiązkowe rezerwy:
 - 39.000,00 zł rezerwa ogólna ( na nieprzewidziane wydatki)
 - 61.000,00 zł rezerwa celowa ( na zarządzanie kryzysowe, zdarzenia losowe)

Przystąpiono do zadawania pytań.
Radny R. Nawrot prosił o wytłumaczenie wielkości kwoty ujętej w projekcie budżetu, która
została przypisana  w rozdziale 90013, a dotyczy schroniska dla zwierząt.
Sekretarz M. Godawa poinformowała, że  w 2004 roku gmina Dolsk podpisała porozumienie
międzygminne z gminą Śrem w sprawie powierzenia zadania własnego gminie Śrem
związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed
bezdomnymi zwierzętami.  Kwota jest wyliczana wg procentowego udziału poszczególnych
gmin w ogólnej kwocie kosztów poniesionych przez gminę Śrem na utrzymanie
i funkcjonowanie schroniska. Udział naszej gminy w partycypacji kosztów jest zgodny
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z podpisanym aneksem i wynosi 4%.  Gmina Brodnica również uiszcza opłatę na poziomie
4%, gmina Książ Wlkp.  partycypuje na poziomie 6 %, Czempiń 8 %, gmina Śrem 31 %.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  oraz Komisja
Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wniosły żadnych uwag do przedstawionego projektu
uchwały budżetowej na 2019 rok miasta i gminy Dolsk i w związku z powyższym opiniują
przedstawiony projekt pozytywnie.
Przedstawiona prognoza łącznej kwoty zaciągniętych zobowiązań została uwzględniona
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029. Rozchody w wysokości
1.120.000,00 zł dotyczące roku 2019 zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2019 rok.
Zebrani radni zagłosowali „za” przyjęciem projektu uchwały budżetowej miasta i gminy
Dolsk na 2019 r.

Wyniki głosowania:
1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald - za
6. Kaźmierski Stanisław - za
7. Rzepczyński Jan - za

Na zakończenie Skarbnik M. Surmicka poinformowała radnych, że w dniu dzisiejszym
otrzymała telefoniczną informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej, że przedstawiony
projekt uchwały budżetowej na 2019 rok miasta i gminy Dolsk został pozytywnie
zaopiniowany.

Ad.2. Omówienie projektów uchwał na III Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu
12.12.2018 r.
A) w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2019. Główne założenia przedstawionego radnym projektu uchwały
omówił J. Woroch jako przedstawiciel Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje
w szczególności:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹
i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2019 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dolsku.
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Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
zaopiniowali przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie. – 5 głosów „za”.
Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald – za

B) zmieniająca Uchwałę Nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie
przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie. Omówienie uchwały podjęła
się Sekretarz M. Godawa, która poinformowała, że podjęcie tej uchwały zostało podyktowane
zmianą na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
W dniu 11 sierpnia 2008 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę Nr XXV/147/08
w sprawie przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna
Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie, mocą której wyznaczyła
swojego przedstawiciela na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w osobie Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk. Wobec faktu objęcia z dniem 21 listopada 2018 roku stanowiska
Burmistrza przez Panią Barbarę Wierzbińską konieczne jest wprowadzenie w treści § 1 ust.
3 stosownej zmiany.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania w sprawie zaakceptowania projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie
przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.
Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek - za
2. Czaplicka Zaremba Sylwia - za
3. Gmerek Monika - za
4. Szczepaniak Filip - za
5. Nawrot Romuald – za

Komisja zaakceptowała 5 głosami „za” przedstawiony projekt uchwały.

Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska opuścili obrady i przystąpili
do opracowania planu pracy komisji na 2019 rok.

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
przystąpili do opracowania planu pracy komisji na 2019 rok.

Ad.3. Plan Pracy Komisji Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa  na rok 2019 przedstawia się następująco:

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, POMOCY SPOŁECZNEJ I

BEZPIECZEŃSTWA na 2019 rok.

1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  z okresu od 3.12.2018 r.
do 31.12.2018 r.

2. Zapoznanie się ze stanem faktycznym  warunków lokalowych Szkoły Podstawowej
w Masłowie – posiedzenie wyjazdowe.
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3. Zapoznanie się z planem działań na 2019 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

4. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturowych na 2019 rok.
5. Informacja dotycząca form pomocy udzielonej podopiecznym OPS w okresie

jesienno-zimowym oraz ocena funkcjonowania gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych.

6. Spotkanie z dzielnicowymi dla gminy Dolsk oraz wysłuchanie informacji na temat
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

7. Wysłuchanie informacji dotyczącej funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Dolsk oraz Izby Regionalnej w Dolsku.

8. Spotkanie z gminnymi władzami Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan przygotowania ośrodka do sezonu letniego,

infrastruktura techniczna.
10. Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2019”

oraz propozycji imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
organizowanych w czasie wakacji letnich.

11. Informacja na temat funkcjonowania jednostek oświatowych w roku szkolnym
2019/2020.

12. Spotkanie z gminnymi władzami Polskiego Związku Łowieckiego.
13. Wysłuchanie informacji na temat przyznanych stypendiów naukowych i sportowych.
14. Propozycje do projektu budżetu w części dotyczącej oświaty, kultury i sportu.
15. Opiniowanie projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na rok 2020.
16. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2020.
17. Opiniowanie materiałów kierowanych przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza

na sesje RMiG dotyczących zakresu działania Komisji Rady.
18. Inicjowanie przedsięwzięć oświatowych, kulturalnych i sportowych.

Ad.4. Plan Pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2019 przedstawia
się następująco:

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA na 2019 rok

1. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
za 2018 rok. ( za czas od 3.12.2018-31.12.2018)

2. Opiniowanie wykonania budżetu za 2018 rok.
3. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu letniego plaży.
4. Realizacja działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza.
5. Przedstawienie przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych realizacji

planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk.

6. Zapoznanie się z możliwościami wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni
ścieków.

7. Kontrola nasadzeń drzew miododajnych.
8. Zapoznanie się z planami inwestycyjnymi na terenie gminy Dolsk.
9. Zapoznanie się z opracowanym projektem budowy sali gimnastycznej

w Masłowie.
10. Opiniowanie projektu budżetu na 2020r.
11. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.
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12. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie działania komisji.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Posiedzenia Jacek Woroch, podziękował
wszystkim obecnym za udział i zakończył wspólne posiedzenie komisji Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa  oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk Jacek Woroch


