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PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej
i Bezpieczeństwa oraz Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych odbytego w  dniu 30
maja 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyli:
- radni  - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
oraz

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. Janina Pawełczyk – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk

Zdecydowano, że Wspólne Posiedzenie Komisji prowadzić będzie Przewodniczący
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych – Jarosław Kaczmarek, następnie przystąpiono
do omówienia projektów uchwał.

Skarbnik gminy M. Surmicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 r, nr XLIV/282/18
z 25.04.2018

I tak:
Zmiana w tej uchwale wynika z faktu, że jako jednostka nie posiadamy „nadwyżki z lat
ubiegłych” jak to zostało sformułowane w poprzedniej uchwale budżetowej tylko „wolne
środki”. W związku z tym nowe brzmienie otrzymuje załącznik nr 3 do w/w uchwały.

Kolejny projekt uchwały dotyczy zmiany w WPF. Ta zmiana jest konsekwencją zmian
w uchwale budżetowej gdyż wartości przyjęte w WPF i budżecie w zakresie wyniku budżetu
winny zachować zgodność.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok
jest podyktowany koniecznością przesunięcia środków finansowych i zabezpieczenia
środków na budowę wodociągu w Lipówce, wprowadzeniem dotacji celowej dla OSP
Lubiatowo, oraz zwiększeniem dochodów o dotacje celowe w ramach programów
finansowych związanych z udziałem środków europejskich, a dotyczących miejsc dla
przedszkolaków. Zmiana kwot wydatków wiąże się z wnioskami poszczególnych sołectw
z prośbą o dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi paragrafami, wprowadzeniem
zwiększonych wydatków na budowę wodociągu w Lipówce, oraz zwiększeniem planowanych
wydatków w związku z pobytem podopiecznych gminy Dolsk w Domach Pomocy
Społecznej.

Radny J. Kaczmarek zauważył zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2018
rok, który stanowi załącznik nr 3  do uchwały i zmianę w pozycji dotyczącej wykupu gruntów
oraz  w  pozycji  dot.  przebudowy  sali  ślubów  w  Dolsku-  co  się stało,  że  kwoty  te  zostały
zmienione.

Skarbnik odpowiedziała, że zmiany te są podyktowane potrzebą zabezpieczenia
środków na budowę wodociągu w Lipówce, gdzie pierwotnie mieliśmy kwotę 350.000,00 zł,
a w wyniku ogłoszonego przetargu i urealnienia kosztów budowy kwota ta musiała zostać
zwiększona do wysokości 550.000,00 zł.
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Radny J. Kaczmarek zadał pytanie odnośnie realizacji nasadzeń w naszej gminie
zgodnie z projektem w którym uczestniczymy. Jak postępują prace i kiedy przystąpimy
do realizacji.
Burmistrz H. Litka odpowiedział, że planujemy tak zakończyć inwestycję aby do końca
września rozliczyć się z pozyskanych środków.
Radna J. Pawełczyk zapytała się o kwotę przeznaczoną  na realizacje tej inwestycji.
Burmistrz odpowiedział, że wkład własny wynosi ok. 30.000,00 zł a pozyskane środki
wynoszą ok. 55.000,00 zł. Zaznaczył również, że projekt ten dotyczy nie tylko nasadzeń
ale obejmuje również odnowę i renowację zbiornika wodnego i rowów melioracyjnych-
przydrożnych.

Odnośnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok, w głosowaniu przy
4 głosach za i 2 wstrzymujących się, radni wyrazili zgodę na przesunięcie środków z pozycji
3 i 6 tabelki planu wydatków do końca września.

Projekt uchwały dotyczący zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz projekt w sprawie maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dolsk,
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży przedstawiła
Sekretarz Mirella Godawa.

Projekt uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie KN-I.4131.1.178.2018.7
przedstawiła również Sekretarz M. Godawa. Zaznaczyła, że po uprawomocnieniu się
rozstrzygnięcia nadzorczego zasadne jest podjęcie tej uchwały gdyż niecelowym byłoby
inicjonowanie sprawy sądowoadministracyjnej. Wojewoda odniósł się w swojej opinii
do dwóch kwestii, mianowicie zaznaczył, że nie możemy ustalać kwot wypłaty stypendiów
w tzw. widełkach oraz, że nie możemy osiągnięć sportowych  klasyfikować jako olimpijskich
i nieolimpijskich, powinniśmy jasno  określić katalog dyscyplin sportowych, tak aby osoba
ubiegająca się o stypendium wiedziała na podstawie naszej uchwały co za dane osiągnięcie
w konkretnej dyscyplinie sportowej zyskuje.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jarosław Kaczmarek podziękował wszystkim za przybycie
i zakończył posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Agnieszka Bąk


