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 RF.0012.1.2.2019.KBISG

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 19 lutego 2019 r odbytej

w  godz. od 14.00- 15:00 w sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

Komisja w składzie:
1. Szczepaniak Filip,
2. Kaczmarek Jarosław
3. Michałowski Andrzej,
4. Taciak Paweł,
5. Taciak Szymon.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Marchlewska Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego,
3. Gogół Marek – pracownik Referatu Gospodarczego.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
F. Szczepaniak, który powitał członków Komisji poinformował, że tematem dzisiejszego
spotkania jest:

1. Opiniowanie uchwał, która będą przedmiotem obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk w dniu 20 lutego 2019 roku:

a) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu

rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

2. Przedstawienie treści pism, przez pracowników Referatu Gospodarczego M. Gogóła
i Kierownika M. Marchlewską.

3. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Ad.1.
Opiniowanie uchwał, która będą przedmiotem obrad VI Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk w dniu 20 lutego 2019 roku:

a) zmiana uchwały budżetowej miasta i gminy. Uzasadnienie do uchwały
przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.

Po stronie dochodów zostały wprowadzone następujące kwoty:
· W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:

- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 15.000,00 zł tytułem otrzymania darowizny

· W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1.353,37
zł tytułem otrzymania odszkodowania

· W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
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własnych zadań bieżących) o kwotę 15.000,00 zł tytułem otrzymania dotacji z powiatu
śremskiego na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych
Analogicznie po stronie wydatków zmianie uległy:

· W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000,00 zł z
tytułu otrzymania darowizny na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

· W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane dochody w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15.000,00 zł
na dofinansowanie dowozu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych,

· W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę ogółem
1.353,37 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z przeznaczeniem na remont.

Załącznik Nr 6 i załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 r. dostosowuje się do załącznika
Nr 2 tejże uchwały zachowując zasadę spójności.

Radny J. Kaczmarek, prosił o odpowiedź na pytania:

- czy już jest znana kwota nadwyżki za 2018 rok.
Skarbnik odpowiedziała, że ostateczna kwota nie jest jeszcze znana, gdyż bilans za 2018 rok
nie jest jeszcze skończony.

- czy został rozstrzygnięty przetarg na budowę świetlicy w Księginkach,
Skarbnik odpowiedziała, że przetarg został unieważniony, gdyż wpłynęła tylko jedna oferta
na kwotę przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie o ok. 100.000,00 zł.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
F. Szczepaniak przeprowadził głosowanie nad akceptacją przedstawionego projektu uchwały.
W głosowaniu radni zaopiniowali uchwałę pozytywnie 5 głosami „za”.

Wyniki głosowania:
1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon- za

b) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania
i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.

Uzasadnienie uchwały omówił pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół. Zgodnie z art.
443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn.
zm.), spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek samorządu
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie
i dofinansowanie inwestycji. W myśl art. 443 ust. 4 ustawy, zasady udzielania dotacji
celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określają
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały będącej aktem
prawa miejscowego. Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwałą nr XLVIII/307/18 z dnia
19 września 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania i sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz. 7223), ustaliła
zasady udzielenia dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Dolsk. W latach 2012-2018
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spółka wodna otrzymała łączną dotację z budżetu Gminy Dolsk na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w wysokości
406.000,00zł. Po zapoznaniu się z działalnością spółki, Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych zaproponowała aby zmniejszyć wysokość dotacji z planowanych 58.000,00zł
do 50.000,00 zł.
Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
F. Szczepaniak przeprowadził głosowanie nad akceptacją przedstawionego projektu uchwały.
W głosowaniu radni zaopiniowali uchwałę pozytywnie 5 głosami „za”.

Wyniki głosowania:
1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5)  Taciak Szymon - za

Ad.2. Przedstawienie treści pism, przez pracowników Referatu Gospodarczego M.
Gogóła i Kierownika Referatu Gospodarczego  M. Marchlewską.
· M.  Gogół poinformował, że do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo z Wielkopolskiego

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 434 w Dolsku. Zadanie to zostało ujęte w planie budżetu na 2019 rok,
a planowane nakłady finansowe na realizację przedmiotowej inwestycji wynoszą
700.000,00 zł. Z uwagi na koszt przedsięwzięcia Zarząd Dróg Wojewódzkich zwrócił się
do nas z prośbą o rozważenie możliwości partycypacji w kosztach ww. zadania.
Radny J. Kaczmarek prosi o odpowiedź o jak długim odcinku chodnika mówimy
oraz z czego on ma być zbudowany, że przedstawione  koszty są tak ogromne.
M. Gogół poinformował, że odcinek chodnika wynosi 176 metrów, natomiast
przy budowie ze względu na charakterystykę tego terenu należy zastosować specjalne
rozwiązania. Niezbędne jest wykonanie muru oporowego oraz nasypu pod lokalizację
chodnika.
Komisja stoi na stanowisku iż należy wystosować pismo do Wielkopolskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich z informacją, że sytuacja finansowa naszej gminy nie pozwala
na partycypację w kosztach budowy chodnika.

· M. Marchlewska przedstawiła treść pisma, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy
w Dolsku od mieszkańca Mszczyczyna z wnioskiem o wykupienie przez Gminę Dolsk
części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Mszczyczyn. W związku
z tym, że obecny właściciel zlecił wznowienie granic, wzdłuż których stawiany jest
obecnie płot, zdaniem wnioskującego całkowicie zablokuje wyjazd i dojazd do jego
posesji. M. Marchlewska poinformowała, że najprawdopodobniej brak zapisu w KW
służebności spowodował taką oto sytuację. Gdyby gmina zdecydowała się na wykup
części nieruchomości na zapewnienie dojazdu do posesji i do sklepu znajdującego się  w
wiosce przy drodze, niezbędne było by dokonanie podziału działki za zgodą właściciela.
Z przedłożonej mapki wynika jednak, że nieruchomości – sklep przylega do drogi
powiatowej, a budynek mieszkalny i gospodarczy do drogi gminnej istnieje możliwość
uzyskania zjazdów do tych nieruchomości za zgodą właściwego zarządcy drogi. Komisja
stoi na stanowisku, że możliwe jest wyodrębnienie zjazdów do nieruchomości
na działkach wnioskującego tylko wiąże się to z przebudową w ramach własnych środków
finansowych i zlokalizowaniem  ich w innym miejscu.  Spór powinien być rozwiązany
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pomiędzy sąsiadami i nie są potrzebne nakłady finansowe gminy na wykup drogi aby
sprawa została zakończona.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 7 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do odczytania:
-  Protokołu z Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczej z dnia 7 stycznia 2019 r.
(RF.0012.1.1.2019.KBISG). Protokół po odczytaniu został zaakceptowany 5 głosami „za”.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Dolsk, dn. 19 luty 2019 roku.

Protokolant Przewodniczący  Komisji

Agnieszka Bąk Filip Szczepaniak


