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RF.0012.1.18.2019.KBISG
RF.0012.3.15.2019.KOKSPSIB.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa z dnia 18 grudnia 2019 roku. Obrady
rozpoczęto o godz. 12:30,  a zakończono o godz. 13:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Jarosław Kaczmarek,
2. Andrzej Michałowski,
3. Filip Szczepaniak,
4. Szymon Taciak,
5. Paweł Taciak,
6. Jacek Woroch,
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba,
8. Monika Gmerek,
9. Romuald Nawrot.

oraz przedstawiciele Urzędu:

10. Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
11. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Na prowadzącego posiedzenie w głosowaniu wybrany został Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do odczytania:
-  Protokołu z Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczej z dnia 27 listopada 2019 r.
(RF.0012.1.16.2019.KBISG, RF.0012.2.15.2019.KRIOS, RF.0012.3.13.2019.KOKSPSIB).
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad odczytanym protokołem.
Michałowski Andrzej –za
Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- za
Taciak Paweł – za
Taciak Szymon- za
Jacek Woroch-za
Sylwia Czaplicka-Zaremba,-za
Monika Gmerek-za
Romuald Nawrot-za
Członkowie Komisji zaakceptowali odczytany protokół 9 głosami „za”.
Następnie F. Szczepaniak odczytał protokół nr RF.0012.1.17.2019 z posiedzenia Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 2 grudnia 2019 roku.
Do odczytanego protokołu i zawartej w nim opinii o projekcie budżetu na 2020 rok, radny
J. Kaczmarek wniósł zastrzeżenia. Radny nie zgada się z twierdzeniem, że niedoszacowanie
budżetu opiewa na kwotę 400.000,00 zł i wynika to z faktu, że wykup obligacji był wyższy
o 130.000,00 zł niż planowany w roku 2019. Zdaniem radnego wykup obligacji nie jest
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wyższy o 130.000,00 zł, tylko jest niższy o 180.000,00 zł, bo w roku 2019 spłaciliśmy
to co jest planowane do spłaty w roku 2020.
Skarbnik poinformowała, że wykup obligacji w roku 2020 jest o 130.000,00 zł większy niż
zakładany w planie wykup obligacji na rok 2019. W roku 2019 planowana była spłata
obligacji w wysokości 1.120.000,00 zł, natomiast w 2020 - 1.250.000,00 zł, co daje nam
różnicę 130.000,00 zł.
Przewodniczący F. Szczepaniak poprosił, aby wszelkie uwagi do omówionych
i zaakceptowanych wcześniej opinii, tak jak w tym przypadku, zgłaszać wcześniej, kiedy
o nich rozmawiamy, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Odczytana opinia Komisji w sprawie
projektu budżetu nie różni się niczym od opinii zaakceptowanej przez wszystkich członków
komisji na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2019 r. Radny J. Kaczmarek stwierdził, że nie
uzyskał wyczerpującej odpowiedzi na swoją wątpliwość i w związku z powyższym nie
zaakceptuje protokołu z opinią.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad odczytanym protokołem.
Michałowski Andrzej –wstrzymujący
Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- wstrzymujący
Taciak Paweł – wstrzymujący
Taciak Szymon- za
Radny P. Taciak poinformował, że wstrzymał się od głosu, gdyż nie uczestniczył
w posiedzeniu komisji w dniu 2 grudnia 2019 rok.
W głosowaniu protokół został zaakceptowany 2 głosami „za” przy 3 „wstrzymujących się”.

Przystąpiono do omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XVI Sesji .
· Skarbnik M. Surmicka omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
W dochodach zaproponowano następujące zmiany:
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 492,80
zł.
801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane dochody w § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę 17 000,00
zł.
W wydatkach zmianie ulegają:
700 Gospodarka mieszkaniowa:
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę
3 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 100,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
5 000,00 zł.
750 Administracja Publiczna:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 8 000,00 zł.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
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- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
492,80 zł.
757 Obsługa długu publicznego
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki):
- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek) o kwotę 6 100,00 zł.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4220 (zakup środków żywności) o kwotę 17 000,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochronna środowiska
W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł.
Skarbnik poinformowała, że w związku z otrzymaną dotacją 500+, w uchwale zmianie
ulegają kwoty dochodów i wydatków.
Radny J. Kaczmarek prosi o poinformowanie, dlaczego zwiększamy w dziale 757 wydatki
o kwotę 6100,00 zł.
Skarbnik poinformowała, że w związku z tym, że możemy przeznaczyć na spłatę odsetek
większą kwotę, proponuje, aby odsetki do WFOŚ od pożyczki na budowę kanalizacji
Małachowo-Księgniki spłacić w grudniu.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
W głosowaniu projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Michałowski Andrzej –za
Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- za
Taciak Paweł – za
Taciak Szymon- za

· Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Dolsk na lata 2019-2029 przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.

Poinformowała, że dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku, rozbudowa oczyszczalni ścieków,
2) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta

i Gminy Dolsk,
Uchwała ma na celu zaktualizowanie kwot zawartych w WPF. Wobec braku pytań
przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Michałowski Andrzej –za
Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- za
Taciak Paweł – za
Taciak Szymon- za

· W sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2019.

Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę
w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie
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w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6
ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków
niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku
bankowego gminy. Środki te muszą być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy
przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia 2019 r. Zadanie
„Opracowanie dokumentacji projektowej - „Rozbudowa budynku szkoły wraz z budową sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie” nie jest możliwe
do wykonania w całości w 2019 roku. Zasadnym więc jest podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019. Konieczne jest
wprowadzenie aneksu do umowy i wynika ona z okoliczności, których nie przewidziano w
chwili zawarcia umowy i nie narusza interesu prawnego Wykonawcy.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
W głosowaniu projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Michałowski Andrzej –za
Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- za
Taciak Paweł – za
Taciak Szymon- za

· W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok
szkolny 2019/2020.

Projekt uchwały omówiła sekretarz M. Godawa.
W związku z ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2248) zmianie ulegają zasady zwrotu rodzicom
kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice. Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze
uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Wartość ta jest niezbędna
dla określenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu. Do wyliczenia średniej
ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020, przyjęto średnie ceny paliw:
autogazu, oleju napędowego i benzyny na dzień 30 listopada 2019 roku otrzymane
od właścicieli stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Dolsk. Średnią cenę benzyny
wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95, gdyż tylko taki rodzaj jest sprzedawany na stacjach
w gminie Dolsk. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie
określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny 2019/2020.

W głosowaniu projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Jacek Woroch -za
Sylwia Czaplicka-Zaremb-za
Monika Gmerek-za
Romuald Nawrot-za
Filip Szczepaniak-za

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
J. Woroch odczytał protokół z posiedzenia komisji z dnia 7 listopada 2019 roku
nr RF.0012.3.12.2019. Protokół został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Jacek Woroch- za
Sylwia Czaplicka-Zaremba- za
Monika Gmerek- za
Romuald Nawrot-za
Filip Szczepaniak -za.
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· Pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół poinformował radnych, że wpłynęły 2 wnioski
w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego. Pierwszy wniosek został złożony przez
radnego J. Worocha i dotyczy rozbudowy oświetlenia na ulicy Kościańskiej, na odcinku
od Kościoła do skrzyżowania ze szkołą.
Drugi wniosek złożył radny R. Nawrot i dotyczy on rozbudowy oświetlenia na ulicy
Gostyńskie Przedmieście przy numerze [...].
Radni, odnosząc się do wcześniejszych decyzji w sprawie wniosków o rozbudowę
oświetlenia, uznali również w tych przypadkach, że należy poczekać z podejmowaniem
kolejnych zobowiązań do czasu spłaty zobowiązania - modernizacji oświetlenia ulicznego
Gminy Dolsk- poprawa efektywności oświetlenia ulicznego, którego spłata nastąpi w 2021
roku.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.13.30 zakończył posiedzenie komisji.

Przewodniczący Komisji

Filip Szczepaniak
Protokolant
Agnieszka Bąk


