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 RF.0012.1.4.2019.KBISG

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 20 marca 2019 r odbytego

w  godz. od 15.00 – 16.00  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. Gogół Marek – pracownik Referatu Gospodarczego,
3. Skorupka Ilona - pracownik Referatu Gospodarczego,
4. Marchlewska Maria  - Kierownik 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 VII Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk w dniu 27 marca 2019 roku:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029,

c) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

30 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk,

d) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości

stanowiących mienie gminne.

2. Zapoznanie się z zestawieniem danych dotyczących równania dróg na terenie gminy
Dolsk w 2019 roku.

3. Sprawy bieżące.
4.  Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 11 marca 2019 roku.

Ad.1. Opiniowanie uchwał, która będą przedmiotem obrad VII Sesji Rady Miasta
i Gminy Dolsk w dniu 27 marca 2019 roku:
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.

Skarbnik M. Surmicka przedstawiła radnym uzasadnienie do projektu uchwały.
Poinformowała, że  zwiększone zostają planowane dochody o kwotę 65.467,00 zł natomiast
planowane wydatki zostają zwiększone o kwotę 163.790,02 zł.
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Po stronie dochodów w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne
gminne:
- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
14 300,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania z firmy Geofizyka Toruń sp. z o.o..
W dziale 758 Różne rozliczenia w  rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
12 074,00 zł z tytułu otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2019
W rozdziale 75864 Regionalne programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2007 (dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205) o kwotę 39 093,00 zł tytułu
wpływu środków (rowy, stawy, nasadzenia)
Po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne
gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
14 300,00 zł
W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
12 074,00 zł (zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej),
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się wydatki o kwotę
16 492,75 zł na zakup paliwa i części do autobusów dowożących dzieci do szkół.
W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zmniejsza się wydatki o kwotę
3 386,20 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
28 103,62 zł
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  rozdziale 90004 Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach:
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 730,00 zł oraz w § 4300 (zakup usług pozostałych)
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 300,00 zł.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w  rozdziale 92109 Domy
i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 76 399,40 zł w tym:
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 420,00 zł
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług
remontowych) o kwotę 3 500,00 zł oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 100,00
zł na remont podłogi w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowieczek,
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 70 219,40 zł na budowę świetlicy wiejskiej w
miejscowości Księginki
W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92695 Pozostała działalność:
zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 21 836,45 zł w tym:
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4210
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 4 728,80 zł,
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- na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 6 950,00 zł
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4300
(zakup usług pozostałych) o kwotę 5 384,75 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki w § 6060
(wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 25 000,00 zł,
Zakład Gospodarki Komunalnej
W związku z rozliczeniem środków obrotowych na dzień 31.12.2018 r. wystąpiła nadwyżka
w wysokości 51 800,58 zł. Uchwałą Nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27
grudnia 2018 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku został zwolniony z obowiązku
wpłaty osiągniętej nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. Nadwyżka zostaje
uwzględniona w planie finansowym na rok 2019 i przeznaczona na realizacje zadań
inwestycyjnych Zakładu.
W dziale 900 rozdz. 90017 zwiększono planowana kwotę wydatków na zakupy inwestycyjne:
plan przed zmianą – 60 000,00 zł,
plan po zmianie – 111 801,00 zł.
Plan przychodów i kosztów jednocześnie przed zmianą: 1 800 134,00 zł
Plan przychodów i kosztów jednocześnie po zmianie: 1 851 935,00 zł

Radny J. Kaczmarek prosi o odpowiedź na co jest zabezpieczona kwota z przeznaczeniem
na wydatki inwestycyjne w ZGK w Dolsku. Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie
z wcześniejszymi ustaleniami na zakup auta.
Skarbnik poinformowała, że w załączniku nr 3 do projektu uchwały kwota wolnych środków
wynosi 98.323,02 zł i jest to kwota, na którą składają się 2 pozycje. Pierwsza kwota
to 28.103,62 zł zwiększa planowane wydatki w rozdziale 85154 z przeznaczeniem dla
Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i jest to wielkość niewykorzystana
w roku 2018, a zgodnie z przepisami, niewykorzystana kwota musi zostać ponownie
wprowadzona do budżetu w kolejnym roku kalendarzowym. Druga kwota 70.219,40 zł
zwiększa planowane wydatki w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Księginkach.
Również w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono zmianę
w związku z udziałem Sołectwa Nowieczek w IX edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska
Wieś gdzie sołectwo złożyło wniosek pod nazwą remont świetlicy wiejskiej w Nowieczku
wraz z wymianą podłogi. Wkład z budżetu gminy, który został w tym projekcie uchwały
wprowadzony wynosi 11.100,00 zł, sołectwo stara się o pozyskanie dotacji w wysokości
30.000,00 zł, całkowity koszt projektu wynosi 44.344,01 zł. Brakująca kwota zostanie
zabezpieczona ze środków funduszu sołeckiego. Natomiast Samorząd Mieszkańców Dolska
w dziale 926 kultura fizyczna przesuwa środki pomiędzy paragrafami w kwocie 25.000,00 zł
w związku z udziałem w Programie Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019. Kwota dofinansowania  również wynosi
25.000,00 zł, cała kwota w wysokości 50.000,00 zł ma być przeznaczona na budowę placu
sportowo-rekreacyjnego w tym na elementy siłowni napowietrznej, gry kółko-krzyżyk
oraz stół do gry w szachy.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad przedstawionym projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
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5)  Taciak Szymon – nie uczestniczył w obradach

W wyniku głosowania 4 głosami „za” Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk
na lata 2019 – 2029 przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.  Poinformowała, że w WPF zmiana
polega na zaktualizowaniu wydatków majątkowych, którą ująć można  w trzech krokach:

· aktualizacja dochodów i wydatków
· zwiększenie przychodów
· zmiana w przedsięwzięciach – czyli zwiększenie kwot związanych z budową świetlicy

w Księginkach.
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029. Zwiększone zostały
dochody w 2019 r.  o 101.490,37 zł w tym zwiększenie dochodów bieżących 101.490,37 zł.
Zwiększenie wydatków w 2019 r. 191.813,39 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących
104.593,99 zł, natomiast zwiększenie wydatków majątkowych 87.219,40 zł. Nadwyżka (plan)
po zmianach 1.029.676,98 zł, zwiększenie przychodów 90.323,02 zł. Dokonano zmiany
w zakresie przedsięwzięcia pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach”. W danych
historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników (kolumna 2018 przewidywane
wykonanie) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie z:

c) sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.
d) Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Radny J. Kaczmarek, prosi o poinformowanie  czy wypracowana nadwyżka w wysokości
800.000,00 zł wpłynie na „doszacowanie” budżetu oraz jakie kwoty z nadwyżki muszą zostać
przeznaczone na spłatę obligacji i czy zostały podjęte działania  i rozmowy
z przedstawicielami DNB Nord podobnie jak w roku poprzednim gdzie kwotę nadwyżki
gmina przeznaczyła na inwestycje za zgodą DNB Nord.
 Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że budżet na 2019 rok jest niedoszacowany w kwocie
ok. 200.000,00 zł tak samo jak to miało miejsce podczas omawiania projektu budżetu,
nic w tej kwestii się nie zmieniło. W roku 2018 nie spłacaliśmy kwoty wolnych środków
wypracowanych za rok 2017 na poczet wykupu obligacji, gdyż na podstawie udzielonej
zgody przez DNB Nord kwota ta częściowa została przeznaczona na zabezpieczenie środków
przeznaczonych na budowę wodociągu w miejscowości Lipówka. Sytuacja ta dotyczyła tylko
i wyłącznie ubiegłego roku. Od roku 2018 obowiązuje nas spłata w wysokości 50%
wypracowanej nadwyżki. Termin spłaty to 31 marzec 2019 roku, ale zostało wystosowane
pismo do DNB Nord z prośbą o przesunięcie tego terminu do dnia 31 maja 2019
oraz o wyrażenie zgody na możliwość spłaty obligacji przeznaczonych do wykupu w roku
2020. Sytuacja finansowa gminy oraz zachowanie wskaźnika z art. 243 ust. o fin. publ.
pozwala na spłatę kwoty ok. 200.000,00 zł. Całość spłaty w roku 2020 na dzień dzisiejszy
wynosi ok 1.400.000,00 zł.
Radny J. Kaczmarek prosi również o przedstawienie informacji na jakim etapie jest
postępowanie z firmą E.ON. Energie Odnawialne.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że termin rozprawy został wyznaczony na 4 kwietnia
2019 roku.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad przedstawionym projektem uchwały.
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Wyniki głosowania:
1. Szczepaniak Filip – za
2. Kaczmarek Jarosław – za
3. Michałowski Andrzej – za
4. Taciak Paweł – za
5. Taciak Szymon – nie uczestniczył w obradach

W wyniku głosowania 4 głosami „za” Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały.

Do obrad dołączył radny Sz. Taciak.

e) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/323/14 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia
30 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk.

Uzasadnienie do uchwały omówiła Pracownica Referatu Gospodarczego I. Skorupka.
Poinformowała, że Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwała nr XLV/323/14 z dnia 30 kwietnia
2014 r., określiła zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dolsk. Aby nie wykluczać możliwości
przyznawania dotacji na inne planowane zadania związane z przestrzeganiem uchwał
antysmogowych, postanawia się uchylić powyższą uchwałę w całości.  Dofinansowanie
do innych zadań będzie przebiegało na zasadach określonych w kolejnej uchwale, która
będzie dotyczyć wymiany źródeł ciepła.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawionym
projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

1. Szczepaniak Filip – za
2. Kaczmarek Jarosław – za
3. Michałowski Andrzej – za
4. Taciak Paweł – za
5. Taciak Szymon – za

W wyniku głosowania 5 głosami „za” Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
zaakceptowała projekt uchwały.

f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminne.

Pracownik Referatu Gospodarczego I. Skorupka poinformowała radnych, że gmina posiada
do wydzierżawienia grunty, które znajdują się w Błażejewie, Mszczyczynie
oraz w Małachowie.
Działka w Mszczyczynie była już przedmiotem przetargu ale ostatecznie dzierżawca
nie przystąpił do podpisania umowy. Natomiast działki w Błażejewie i Małachowie
wymagają zgody rady na dalsze oddanie ich w dzierżawę. Czynsz dzierżawny wyliczany jest
wg średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za dane półrocze roku.
Zgodnie z zawartymi umowami wylicytowana kwota czynszu dla gruntów w Błażejewie
wynosi za pół roku ok. 1.350,00 zł, dla Małachowa ok.138,00 zł natomiast dla Mszczyczyna
ok.570,00 zł również za pół roku.
Na pytanie radnego A. Michałowskiego czy działki są już przedmiotem dzierżaw I. Skorupka
odpowiedziała,  że grunty w Błażejewie i Małachowie są w chwili obecnej wydzierżawione.
Przewodniczący Komisji przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
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Wyniki głosowania:
1) Szczepaniak Filip – za
2) Kaczmarek Jarosław – za
3) Michałowski Andrzej – za
4) Taciak Paweł – za
5) Taciak Szymon – za

W wyniku głosowania 5 głosami „za” Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
zaakceptowała przedstawiony projekt uchwały.

Skarbnik M. Surmicka oraz I. Skorupka opuściły obrady komisji.

Ad.2. Zapoznanie się z zestawieniem danych dotyczących równania dróg na terenie
gminy Dolsk w 2019 roku.
Do obrad komisji dołączył pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół, który przedstawił
radnym zbiorcze, tabelaryczne zestawienie, które dotyczy równania dróg na terenie gminy
Dolsk w 2019 roku. Zestawienie zawiera dane wg wniosków złożonych przez sołtysów.
Zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
M. Gogół poinformował, że łączna kwota brutto wg tego zestawienia oscyluje w wysokości
313.155,95 zł. a kwota zabezpieczona w budżecie na profilowanie dróg w 2019 roku wynosi
130.000,00 zł.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak zauważył, że bardzo duże są dysproporcje, ale jako
zarządcy dróg musimy każdą sytuację i stan dróg przeanalizować.
Radny J. Kaczmarek uważa, że środki zabezpieczone w budżecie  na remont dróg
są niewystarczające i dziwi się  dlaczego kwota przeznaczona na drogi nie jest chociażby
na takim samym poziomie jak w roku 2018, gdzie zabezpieczone było ok. 180.000,00 zł.
Jednocześnie radny uważa, że na spotkanie powinni zostać zaproszeni sołtysi
aby nie powtórzyła się sytuacja z zeszłego roku, gdyż z góry wiadomo, że nie jesteśmy
w stanie spełnić oczekiwań sołtysów. Radny proponuje aby poprosić na spotkanie Skarbnika
M. Surmicką i złożyć wniosek o zwiększenie środków finansowych na to zadanie o ok.
40.000,00 zł.
Do obrad dołączyła ponownie Skarbnik M. Surmicka, której została przedstawiona sytuacja
i radni wystosowali ustny wniosek z prośbą o zwiększenie środków finansowych
przeznaczonych na remont dróg. Przy założeniu, że stawki za wykonane usługi rosną kwota
130.000,00 zł jest stanowczo za niska. Radny J. Kaczmarek proponuje zwiększenie o ok.
40.000,00 -50.000,00 zł – może przesunąć środki z rezerwy jeżeli nie mamy możliwości
przesunięcia z innych zadań, natomiast radny F. Szczepaniak uważa, że analizując całą
sytuację finansową gminy kwota na poziomie 13.000,00 zł-15.000,00 zł byłaby wartością
realną jako dodatkowe wsparcie tego wydatku.
Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała radnemu J. Kaczmarkowi, że środki finansowe
zabezpieczone w  rezerwie są przeznaczone na niespodziewane wydatki. Poinformowała
również, że radni muszą zdać sobie sprawę, że środki w budżecie są już przypisane
do określonych zadań i zwiększenie kwot w zadaniu np. remont drogi wiąże się z zabraniem
środków z innego zadania. M. Surmicka poinformowała, że potrzebuje czasu aby po kolejnej
analizie budżetu odpowiedzieć jaką wielkość środków finansowych może przesunąć
na zadanie związane z remontem dróg.
M. Gogół poinformował, że w momencie podpisania umowy na wykonanie prac środki
finansowe na to zadanie muszą być zabezpieczone w budżecie.
Członkowie Komisji stoją na stanowisku aby zarządca drogi zweryfikował wnioski
z zapotrzebowaniami złożonymi przez sołtysów i dostosował wielkość zadania do środków
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zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania. Należy zwrócić uwagę i w miarę
możliwości uzupełniać ubytki tańszym materiałem.
M. Gogół poinformował, że przetarg będzie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia.
Wartość zamówienia szacowana jest na podstawie cen obowiązujących w ubiegłym roku.
Zakres prac do przeprowadzenia nawet gdy będzie zrealizowany w II kwartale a dokończony
w IV musi być przedmiotem jednego przetargu.

Ad.3. Sprawy bieżące.
· Pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół poinformował radnych, że wpłynął

kolejny wniosek o zamontowanie oświetlenia na ul. Lipowej w  Mszczyczynie.
Komisja stoi na stanowisku, że ze względu na brak środków finansowych wniosek
nie może być zrealizowany.

· Pracownicy M. Gogół i Kierownik M. Marchlewska poinformowali radnych,
że wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk Petycja. Petycja złożona została przez
mieszkańców  ul.  Dębowej  w  Drzonku.  Mieszkańcy  zwracają się w  petycji  z  prośbą
o montaż oświetlania oraz proponują przekazanie gminie ul. Dębowej. Petycja była
przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska oraz M. Gogół poinformowali,
że wnioski w sprawie poruszanej w petycji wpływały do Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku
od roku 2015. M. Gogół zaznaczył, że obecna nazwa ulicy to ulica Dębowa, w poprzednich
wnioskach mieszkańcy posługiwali się nazwą obowiązującą w owym czasie i była to ulica
Czereśniowa.
Rozbudowa domów przy ul. Dębowej postępuje od roku 2015, mieszkańcy zwracają uwagę
na fakt, że zamontowanie oświetlenia w znaczący sposób wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa   mieszkańców oraz poprawę funkcjonowania społeczności lokalnej. Od roku
2015 do roku 2019 miały miejsce częste kradzieże oraz włamania.
Kierownik M. Marchlewska przedstawiła radnym mapkę, z wyszczególnieniem numerów
działek i numeru dróg przynależnych  do ul. Dębowej w Drzonku. Droga wewnętrzna
nr 264/13 jest drogą prywatną stanowiącą własność osób posiadających wzdłuż tej drogi
działki.  Droga ta powstała w wyniku wydzielenia działek, część z nich posiada służebność
gruntową zapisaną w KW. Mieszkańcy zwracają się w petycji z propozycją przekazania
gminie drogi wewnętrznej  nr 264/13, gdyż ich zdaniem w momencie gdy gmina stanie
się właścicielem terenu możliwe będzie finansowanie inwestycji oświetleniowej z funduszu
sołeckiego Sołectwa Drzonek.
Kierownik  M. Marchlewska poinformowała, że nie ma możliwości scedowania na gminę
tego terenu, aby stał się on własnością gminy  musimy go odkupić. Wykup może zostać
przeprowadzony za tak zwaną symboliczną złotówkę, ale od tego moment na gminie będą
ciążyły wszelakie obowiązki związane z utrzymaniem tej drogi. Takich sytuacji i dróg
wewnętrznych w gminie Dolsk jest bardzo dużo i jeżeli stworzymy precedens to posypią
się wnioski o zrealizowanie również kolejnych wykupów. Gminy nie stać na tego typu
inwestycje, które w bardzo krótkim okresie czasu wygenerują dodatkowe koszty w postaci
utrzymania dróg, utwardzenia ich, zapewnienia odśnieżania w okresie zimowym
czy żądaniem mieszkańców o zamontowanie oświetlenia. Przy spisywaniu umów kupna
sprzedaży notariusz zawiera w akcie notarialnym stosowne zapisy o służebnościach, gdzie
sprzedający i kupujący przyjmują ten fakt do wiadomości.
M. Marchlewska dodała, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na posiedzeniu Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji zostanie przygotowany wykaz ile jest takich dróg na terenie gminy
i jeżeli będzie taka wola gminy o przejmowaniu w drodze zakupu dróg od właścicieli
prywatnych, to należałoby rozpatrzyć wszystkie tego rodzaju sytuacje.
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· Radny J. Kaczmarek prosi o przedstawienie krótkiej informacji na temat sprawy
związanej z drogą w Mełpinie prowadzącą w kierunku Jeziora Mełpińskiego.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 11 marca 2019 roku.

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do odczytania:
-  Protokołu z Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczej z dnia 11 marca 2019 r.
(RF.0012.1.3.2019.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. 20 marca 2019 roku.

Protokolant Przewodniczący  Komisji

Agnieszka Bąk Filip Szczepaniak


