
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
z dnia 9 maja 2018r.

Komisja Rewizyjna wraz z Komisją Budżetu i Spraw Gospodarczych wspólnie na
posiedzeniu wyjazdowym realizują temat: Kontrola zrealizowanych wydatków dotyczących
boiska w Ostrowiecznie.
Wobec powyższego zdecydowano, że posiedzeniu przewodniczyć będzie Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz. Przewodniczący powitał członków Komisji, osoby
zaproszone i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Kontrola zrealizowanych wydatków dotyczących boiska w Ostrowiecznie.
2. Kontrola sołectwa Ostrowieczno, Pokrzywnica, Brześnica.
3. Rozliczenie inwestycji pod względem finansowym pn.”Utwardzenie drogi dojazdowej

do gruntów rolnych w Pokrzywnicy, gmina Dolsk – II etap”.

Ad. 1, 2.
Przewodniczący Komisji Henryk Grycz zapoznał radnych z wykorzystaniem funduszu
sołeckiego za 2017r., który w 96,58% został wydatkowany na budowę boiska w
Ostrowiecznie celem rekultywacji działki pod budowę boiska sportowego.

Fundusz sołecki wsi Ostrowieczno na 2017 rok opiewał na 14.530,00zł, wykorzystano
14.526,90 zł różnica stanowi zaplanowanie utrzymanie zieleni na kwotę 500zł przy
wykorzystaniu środków w wysokości 496,90zł. Na dzień 31.12.2017 kwota 3,10 zł nie została
wykorzystana przez sołectwo.

Jan Rzepczyński poinformował, że środki z funduszu sołeckiego zostały wykorzystane na
nawiezienie ziemi, usunięcie pni, niwelacja terenu. Wspomniał o dużej różnicy nachylenia
terenu.

Jan Rzepczyński poinformował, że trawa została zasiana w roku 2018.
Radny Zenon Rusiak zapytał o ilość wykorzystanych nasion trawy?
Informacja ta zostanie sprawdzona.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o całkowity koszt boiska?
Marek Gogół poinformował o kosztach poniesionych w roku 2016 i 2017 na
zagospodarowanie terenu działki o powierzchni 5166m2, nr ewid. 141/7 położonej w obrębie
ewidencyjnym gruntów Ostrowieczno i tak: w roku 2016 tj. 17.818,15zł w tym 13.690,81zł z
funduszu sołeckiego; w roku 2017tj. 19.926,00zł w tym 14.030,00zł z funduszu sołeckiego.
W roku 2016 wykonano remont urządzeń melioracji wodnej szczegółowej na działce o nr
ewid. 141/7 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Ostrowieczno. W ramach realizacji
przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany był do:
a) przygotowania terenu działki o nr ewid. 141/7 położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów
Ostrowieczno pod wykonanie robót budowlanych;
b) niwelacji terenu;
c) montażu studni betonowej o średnicy 1000mm wraz z przykrywą betonową oraz jej
podłączenie do istniejącej sieci drenarskiej;
d) wykonania wykopów w celu odkrycia sieci drenarskiej;
e) wykonania podsypki pod sieć drenarską z kruszywa frakcji od 5,0mm do 20mm;



f) ułożenia sieci drenarskiej z rur drenarskich w otulinie filtracyjnej o średnicy 80mm i
120mm na głębokości od 0,8m do 1,0m przy zachowaniu spadków podłużnych od 0,2% do
0,4%;
g) włączenia sieci drenarskiej do projektowanej studni betonowej;
h) zasypania sieci drenarskiej kruszywem frakcji 5,0mm do 20mm, a następnie kruszywem
frakcji od 1,0mm do 5,0mm na grubości ok. 0,3m;
i) wykonania warstwy górnej z ziemi urodzajnej do poziomu niwelety terenu;
j) uporządkowania terenu po prowadzonych robotach budowlanych.

Przedstawiając zakres prac wykonanych w roku 2017 Marek Gogół poinformował o
wprowadzonych zmianach. Zaplanowano:
a) wykonania zabiegu agrotechnicznego polegającego na zerwaniu darniny na całej
powierzchni działki;
b) rozplanowania istniejącej pryzmy ziemi o kubaturze ok. 60m3;
c) usunięcia wszystkich pni po wycince drzew w ilości 8 sztuk;
d) niwelacji istniejącego terenu na całej powierzchni działki, w tym niwelacja i
wypoziomowanie terenu pod boisko o powierzchni 68x40m;
e) zakupu, transportu i wbudowania ok. 300m3 ziemi urodzajnej/humusu na przedmiotowej
nieruchomości;
f) uporządkowania terenu na całej powierzchni i jego przygotowanie pod wysiew trawy;
g) mechanicznego wysiewu mieszanki traw odpornych na deptanie, ugniatanie i wyrywanie
na całej powierzchni działki, metodą na przemian w ilości od 3kg do 4kg na każde 100m2
powierzchni terenu;
h) nawożenia terenu odpowiednimi nawozami przeznaczonymi do nawożenia trawy.
Następnie Marek Gogół przedstawił przedmiot umowy – prace które wykonano:
a) wykonania zabiegu agrotechnicznego polegającego na zerwaniu darniny na całej
powierzchni działki;
b) rozplanowania istniejącej pryzmy ziemi o kubaturze ok. 60m3;
c) usunięcia wszystkich pni po wycince drzew w ilości 8 sztuk;
d) niwelacji istniejącego terenu na całej powierzchni działki, w tym niwelacja i
wypoziomowanie terenu pod boisko o powierzchni 68x40m;
e) zakupu, transportu i wbudowania ok. 451m3 ziemi urodzajnej/humusu na przedmiotowej
nieruchomości.
Dodał, że w zamian za zaplanowane prace: uporządkowanie terenu na całej powierzchni i
jego przygotowanie pod wysiew trawy; mechaniczny wysiew mieszanki traw odpornych na
deptanie, ugniatanie i wyrywanie na całej powierzchni działki, metodą na przemian w ilości
od 3kg do 4kg na każde 100m2 powierzchni terenu oraz nawożenia terenu odpowiednimi
nawozami przeznaczonymi do nawożenia trawy za kwotę 3690,00zł zostało przywiezione
dodatkowo 151m3 ziemi.

Radny Jarosław Kaczmarek z sumował wydatki i stanowią 45.144,00zł. Zapytał o skarpę,
która jest efektem podwyższenia i wyrównania terenu?
Skarpa niewielka Radny Jan Rzepczyński zaproponował lustrację terenu.

Radny Roman Ratajczak zapytał o ogrodzenie?
Jan Rzepczyński ogrodzenie od strony sąsiada zostało wykonane w czynie społecznym,
materiały zakupiono z funduszu sołeckiego. Dodał, że założeniem było postawienie
ogrodzenia do wysokości 1,20m po sugestii sąsiada który zaproponował zamontowanie
wyższego ogrodzenia tj. 1,75m jednocześnie deklarując współfinansowanie ogrodzenia.



Siatkę zakupiono wyłącznie ze środków gminnych, ogrodzenie zamontowano od sąsiada
pozostałą część materiałów składowano u sołtysa sołectwa Ostrowieczno.
Przewodniczący Henryk Grycz pytając o montaż ogrodzenia otrzymał odpowiedź –
ogrodzenie zamontowane na działce nr 141/7.

Komisja Rewizyjna stwierdziła brak nieprawidłowości we wydatkach dotyczących
budowy boiska w Ostrowiecznie.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie opiniuje realizację zadania.
Kontrolując Fundusz sołecki sołectwa w Ostrowiecznie Komisja Rewizyjna stwierdziła
brak nieprawidłowości.

Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do realizacji tematów wynikających z planu pracy
na 2018rok.

W dalszej części posiedzenia uczestniczyli;
Przewodnicząca Rady – Janina Pawełczyk,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych – Jarosław Kaczmarek,
Jadwiga Chojnacka – członek Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
Hieronim Szczepaniak – członek Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
Zenon Rusiak – członek Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych,
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk – Henryk Litka,
Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk – Mirella Godawa,
Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk – Magdalena Surmicka,
Pracownik referatu gospodarczego – Marek Gogół,
Kierownik referatu gospodarczego – Maria Marchlewska,
Protokolant – Elżbieta Juskowiak.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych powitał zebranych członków
komisji, przybyłych gości oraz poinformował o programie dzisiejszego zebrania.

Głos zabrał Burmistrz Henryk Litka z tematem budowy wodociągu w Lipówce. Na
ogłoszony przetarg wpłynęły 3 oferty znacznie przekraczające zaplanowane  środki w
budżecie na tą inwestycje. Pan Burmistrz proponuje budowę wodociągu w całości poprzez
dołożenie środków do zaplanowanego zadania z nadwyżki za rok 2017r.
Pan przewodniczący komisji podzielił zdanie przedmówcy i również widziałby realizację
zadania w całości. Komisja przegłosowała powyższy temat – wszyscy byli „za”.
Wobec powyższego Burmistrz zaproponował sesję nadzwyczajną na środę 16 maja 2018r.
godz. 9,00. Propozycja została zaakceptowana z następującym porządkiem;
- zwiększenie kwoty na budowę wodociągu w Lipówce,
- dotacja dla OSP Lubiatowo  z powiatu,
- przeniesienie zaplanowanych wydatków z ocieplenia świetlicy w Międzychodzie na
przygotowanie dokumentacji projektowej  – w celu adaptacji poddasza na świetlicę.

Następnie Burmistrz przystąpił do omówienia wykonania budżetu za 2017r.
Przedstawił pierwsze kwoty z jakimi budżet został uchwalony na 2017r. oraz jego zmiany i
ostatecznie wielkości na koniec 2017r. Dochody budżetu zostały wykonane w 99,72%, a
wydatki w 97,94%. Na dzień 31 grudnia 2017r. gmina posiadała zobowiązania w kwocie
11 978 355,18 zł z podziałem na obligacje, pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu oraz
modernizacja oświetlenia ulicznego.  Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane na



poziomie 93,55%. Następnie Burmistrz przystąpił do omówienia wydatków na oświatę,
ponieważ jest to największa  pozycja w naszym budżecie. Wydatki na oświatę zostały
wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

Pan Kaczmarek spytał dlaczego do dnia dzisiejszego brak wpłaty z Urzędu
Marszałkowskiego za realizację programu Przedszkolnego.

Pani Mirella Godawa wyjaśniła, że w Urzędzie Marszałkowskim został stworzony
podwójny proces kontroli wniosków o płatność. Wszelkie uchybienia  są bardzo wnikliwie
rozpatrywane i trafiają do poprawek do realizujących program.

Pani Janina Pawełczyk spytała, czy środki te trafią do przedszkola, czy do budżetu
tegorocznego ponieważ w ubiegłym roku zostały wydatkowane środki z budżetu.

Pani Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że przedszkole ma zapewnione
środki na realizację budżetu 2018r., wobec powyższego środki te trafią do budżetu gminy.

Następnie Pan Jarosław Kaczmarek poprosił Skarbnik Magdalenę Surmicką o
przedstawienie stanu zaległości na koniec 2017r.

Pani skarbnik wyjaśniła, że łączna kwota zaległości na koniec 2017r. wynosi
491 015,38zl, z tego;

- podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. fizyczne  - zaległość 274 326,56zł,
wysłano 774 upomnienia,

- podatek od środków transportowych – zaległość 39 533,26zł, wysłano 17 upomnień,
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. prawne – zaległość 172 308,56zł,

wysłano 49 upomnień,
- administracyjna kara pieniężna – zaległość 4 600,-zł, wysłano 1 upomnienie,
- kara grzywny – zaległość 250,-zł, wysłano 1 upomnienie.
Pani Magdalena Surmicka wyjaśniła, że w zasadzie na kwotę zaległości w

poszczególnych podatkach wpływ ma kilku podatników, których zaległości ciągną się od
kilku lat.
  Następnie pani Skarbnik odczytała opinię pozytywną z uwagą  Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu o wykonaniu budżetu za 2017r.

Pani Janina Pawełczyk zwróciła uwagę na wskazanie RIO dotyczące Zakładu
Gospodarki Komunalnej   w Dolsku na brak opisu zarządzenia zmieniającego budżet o kwotę
14 000,-zl – czego dotyczyła ta zmiana.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ZGK powyższym zarządzeniem zwiększył dochody ze
sprzedaży oraz wydatki na utylizację osadów.

Radny Rusiak zapytał – dlaczego brak miejsc dla dzieci w Przedszkolu w
Międzychodzie dla dzieci, które już do niego uczęszczały od dwóch lat.

Odpowiedzi udzieliła Mirella Godawa, że najpierw zapewniamy miejsca w naszych
przedszkolach dla dzieci z naszej gminy, a dopiero jak są wolne miejsca przyjmujemy dzieci z
gmin obcych. W przypadku braku miejsc w danym przedszkolu proponujemy przedszkole w
którym jest wolne miejsce.

Pani Pawełczyk zapytała ile w 2017r zapłaciliśmy za przedszkola w obcych gminach.
Pani Skarbnik odpowiedziała, ze w 2017r. zapłaciliśmy 191 508,98zł, oraz 240 174,75zł
dotycząca roku 2016.

Następnie Pani Janina Pawełczyk przekazała pismo przewodniczącemu komisji od
Pana [...] dotyczące zapytania – informacja publiczna. Pan Przewodniczący odczytał
powyższe pismo.

Pani Maria Marchlewska przedstawiła trzy wnioski dotyczące wykupu nieruchomości
gminnych. Pierwszy wniosek dotyczył części nieużytku naprzeciw cmentarza w Dolsku.  Dla
tej działki brak planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego, że musiałby być to
przetarg ograniczony Komisja postanowiła oddalić sprawę.



Drugi wniosek dotyczył wykupu części działki przy boisku sportowym. Działka ta nie posiada
dojazdu, przejście do działki przez pokój. Komisja postanowiła oddalić wniosek.
Trzeci wniosek dotyczył dróg gminnych w Pince, które nie mają dostępu do drogi
powiatowej.  Przy  drodze  rosną duże  drzewa  –  topole,  z  których  łamią się gałęzie.  Komisja
stwierdziła, aby dać zgodę właścicielowi działek na wycinkę drzew oraz zrobić wizje tych
dróg.
Następnie Jarosław Kaczmarek odczytał pismo odnośnie wspólnego obchodu 100-Rocznicy
Odzyskania  przez Polskę Niepodległości - przez gminy i powiat śremski. Komisja
zaproponowała dopisanie Stanisława Malinowskiego do grona wielkich Wielkopolan.
Pan Jarosław Kaczmarek przedstawił wniosek radnej i sołtysa w Nowieczku o zapewnienie
środków w budżecie na wykonanie podłogi w świetlicy w Nowieczku w kwocie 40 000,-zl.
Komisja jednogłośnie stwierdziła, aby odłożyć wniosek do realizacji w późniejszym terminie,
budżet 2019r.
Drugi wniosek sołtysa Błażejewa dotyczył budowy chodnika na odcinku 1 km. Komisja
stwierdziła, aby wioska wygospodarowała część środków z FS na rok 2019 i wtedy można
dofinansować budowę z budżetu gminy. Chodnik można budować etapami po kilkaset
metrów.
Pan przewodniczący komisji zapytał Marka Gogóła odnośnie przetargu na profilowanie dróg
gminnych.
Pracownik referatu gospodarczego odpowiedział, że przetarg na profilowanie dróg gminnych
został unieważniony, ponieważ kwota oferty znacznie przekraczała zapewnione środki w
budżecie. Ceny na usługi znacznie wzrosły w stosunku do ubiegłego roku. Zamówienie
zostało ograniczone i wysłano zapytanie do 3 wykonawców. Do dnia dzisiejszego jest termin
składania ofert.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant Przewodniczący Komisji

Elżbieta Juskowiak


