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PROTOKÓŁ

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 25 kwietnia 2018 roku

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Mirella Godawa Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego

Zdecydowano, że Wspólne Posiedzenie Komisji prowadzić będzie Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Jacek Woroch, następnie
przystąpiono do omówienia projektów uchwał.
Magdalena Surmicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 r. I tak:
DOCHODY
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane dochody w § 0840 (wpływy ze sprzedaży wyrobów) o kwotę 10
000,00 zł z tytułu otrzymania ponadplanowych dochodów
WYDATKI
010  Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 340 000,00 zł na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Lipówka
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6170 (wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych) o kwotę 10 000,00 zł na
dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla policji
801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 10 000,00 zł z § 4010 (wynagrodzenia
osobowe pracowników na dział 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji na dofinansowanie zakupu samochodu
oznakowanego dla policji
na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla policji
851  Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 20
000,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 zł z
tytułu większych niż planowane wydatki związane z wycinką drzew i krzewów
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- na wniosek sołectwa Pokrzywnica dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z § 4300
(zakup usług pozostałych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na zakup materiałów
niezbędnych do ocieplenia świetlicy wiejskiej.

Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o powód zwiększenia wydatków związanych z
wycinką drzew i krzewów?
Skarbnik Magdalena Surmicka odpowiedziała, że nastąpiła planowana od kilku lat wycinka
drzew i krzewów za Orlenem.
Radny Jarosław Kaczmarek wskazując sprzedaż drzewa stwierdził, że gmina nie zyskała
gdyż koszty wycinki przewyższały dochody ze sprzedaży drzewa.
Radna Janina Pawełczyk zapytała o przetarg na budowę wodociągu w Lipówce.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że 7 maja – rozstrzygnięcie przetargu. W zależności
od złożonych ofert i możliwości gminy, kolejnym krokiem będzie zwołanie nadzwyczajnej
sesji lub ogłoszenie kolejnego przetargu. Przypomniał, że kosztorys został zaktualizowany i
pomniejszony o między innymi przyłącza, utwardzenie gruntu i wynosi 542.630,12zł.
Radna Janina Pawełczyk wskazując kwotę 350.000zł nie jesteśmy wstanie zrealizować
zadanie. Zapytała o kwotę jaką planujemy przeznaczyć na budowę wodociągu?
Burmistrz Henryk Litka poczekajmy na oferty. Ponadto poinformował o spotkaniu z
właścicielem i możliwości użyczenia urządzeń (możliwość korzystania) będących jego
własnością i braku ponoszenia kosztów.
Radny Marek Jurga zapytał czy gmina płaci dzierżawę za korzystanie z wodociągu
prywatnego?
Burmistrz Henryk Litka poinformował o postawie właściciela - bezpłatnym korzystaniu z
wodociągu.
Następnie Burmistrz Henryk Litka wyjaśniając przeznaczenie kwoty 10.000zł na
dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla policji odczytał fragment
korespondencji z Komendą Powiatową Policji w Śremie dotyczącą dofinansowania remontu
posterunku w Książu Wlkp. i zakupu radiowozu. Dodał, że budynki posterunku stanowią
własność gminy Książ z stąd brak przeznaczenia na dofinansowanie remontu.
Radna Janina Pawełczyk poinformowała, że na zadane pytanie podczas XLIII Sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk do tej pory nie otrzymała odpowiedzi. Ponadto sprostował informację
iż Komenda Powiatowa Policji w Śremie posiada 3 pojazdy a nie 1 jak zadeklarowała w
sprawozdaniu.
Radna Jadwiga Chojnacka uważa za właściwsze patrolowanie terenu na pieszo.
Radny Jan Rzepczyński czy nie zostaniemy uznani za sknery.
Radny Henryk Grycz bezpieczeństwo jest zadaniem państwa i państwo winno je
finansować.
Przewodniczący komisji Jacek Woroch podziela powyższe zdanie.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa negatywnie
opiniuje przeznaczenie środków w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu samochodu oznakowanego dla policji.
Burmistrz Henryk Litka zaproponował zmniejszenie środków  na dofinansowanie zakupu
samochodu oznakowanego dla policji, dodając że gmina Książ Wlkp. dofinansowała zadanie
w niższej kwocie niż planowała.
Przewodniczący komisji Jacek Woroch przeprowadził głosowanie nad przesunięciem w
czasie przeznaczenia środków na dofinansowanie pojazdu dla policji.
Radni jednogłośnie zdecydowali o nie uwzględnianiu przedmiotowych środków.

Następnie radni chcący wziąć udział w pracach Komisji Statutowej zgłosili swoje nazwiska:
Krystian Mejza, Jarosław Kaczmarek, Henryk Grycz, Marek Jurga, Janina Pawełczyk

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odczytał protokół ze wspólnego
posiedzenia komisji odbytego w dniu 28 marca br., który został jednogłośnie przyjęty i
podpisany przez wszystkich przewodniczących komisji stałych.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


