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RF.0012.1.5.2019.KBISG
RF.0012.2.4.2019.KRIOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólnej komisji; Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  odbytej w dniu 24 kwietnia 2019r. w godz. od 14.00-

15.00 w Sali nr 15 Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.

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

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1. Rzepczyński Jan,
2. Nawrot Romuald,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Marchlewska Maria – Kierownik Referatu Gospodarczego,
3. Gogół Marek – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
4. Pawełczyk Janina – radna.

Radny Filip Szczepaniak otworzył posiedzenie i powitał członków komisji, zaproszone
osoby i  poinformował zebranych, że należy wybrać osobę która będzie przewodniczyć
dzisiejszemu posiedzeniu. W wyniku głosowania przewodniczącym posiedzenia został
jednogłośnie wybrany Radny Filip Szczepaniak.

Poinformował zebranych,  że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest :

1. Opiniowanie projektów uchwał na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

Dolsk,
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Ustalenie tematu kolejnego posiedzenia komisji zgodnie z planem pracy.

Ad. 1. Opiniowanie projektów uchwał na VIII Sesję Rady Miasta i Gminy w Dolsku.

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
b) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy

Dolsk,

c) Ad. a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
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Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która przybliżyła zebranym treść uchwały
zmieniającej w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
W proponowanej zmianie uchwały zwiększa się dochody budżetu o kwotę 12 300,-zł oraz
wydatki o kwotę 92 300,-zł.
W rozdziale 71004 Plany Zagospodarowania przestrzennego zwiększa się dochody o kwotę
12 300,-zł z tytułu otrzymanej darowizny.
W rozdziale 01008 Melioracje wodne zmniejsz asie planowane wydatki    na dotację celową
dla Spółek wodnych o kwotę 8 000,-zl.
W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki na pomoc
finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 80 000,00zl. Kwota ta
ma być przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej na Podrzekcie.
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się planowane wydatki na zakup usług
remontowych o kwotę 4 650,-zł.
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 12 300,-zł na zakup usług pozostałych.
W rozdziale 75495 Pozostała działalność na wniosek FS Księginki zmniejsza się planowane
wydatki o kwotę 1 200,-zł na zakup usług pozostałych.
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na wniosek FS Księginki
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 800,-zł na zakup materiałów i wyposażenia.
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek FS Księginki
zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 5 000,-zł na budowę świetlicy
wiejskiej.
W rozdziale 92695 Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki o kwotę 350,-zł na
zakup usług pozostałych. Zmniejsza się na wniosek FS Księginki planowane wydatki o kwotę
250,-zł, oraz na wniosek FS Międzychód zwiększa się planowane wydatki o kwotę 600,-zł.
Radny J. Kaczmarek zapytał na co ma być przeznaczona kwota 80 000,-zł jako wydatek
inwestycyjny przy drogach. Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to nasz wkład na
przebudowę drogi powiatowej na Podrzekcie. Propozycja dofinansowania była znacznie
wyższa, jednak Pani Burmistrz udało się wynegocjować kwotę 80 000,-jako dofinansowanie
gminy.

Radny J. Kaczmarek spytał jaki zakres robót obejmuje ta przebudowa, oraz ile zostało
dołożone do równiarki na 2019r. Na temat zakresu robót nie udało się odpowiedzieć,
ponieważ cała dokumentacja znajduje się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Śremie. Pani
Skarbnik odpowiedziała, że do równania dróg po okresie zimowym została dołożona kwota
28 000,-zł w proponowanej uchwale zmieniającej budżet na 2019r.
Radna Janina Pawelczyk zapytała, jak to się ma do kwoty, która jest na BIP Dolsk 180 000,-
złna utrzymanie dróg gminnych. Pani skarbnik odpowiedziała, że informacja taka musi zostać
wywieszona w ciągu 30 dni od uchwalenia budżetu, jednak nie ma obowiązku jej wykonania.
Radna J. Pawełczyk spytała jak wygląda realizacja przebudowy drogi powiatowej do
Masłowa, ponieważ w roku ubiegłym Starosta Śremski powiedział, jeżeli Gmina Dolsk
dołoży 50 000,-zł, to będzie robiona droga. W roku 2019 wieś Masłowo ma być gospodarzem
dożynek gminnych.

Radna J. Pawełczyk zapytała Panią Skarbnik dlaczego robi zmiany budżetu
zarządzeniami, skoro Sesje Rady odbywają się pod koniec każdego miesiąca. Za ubiegły rok
było więcej zarządzeń aniżeli uchwał zmieniających budżet. Rada odpowiada za realizację
budżetu.
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Pani Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że Burmistrz ma takie prawo i działa w
ramach danych mu upoważnień. Jeżeli kwota przeznaczona na remonty dróg jest niższa w
roku obecnym, niż rok temu to może w innych podziałkach klasyfikacyjnych wydatki są
wyższe. Wszystkie wydatki nie mogą być identyczne z roku na rok.

Radny J. Kaczmarek zapytał o kwotę ostatecznej nadwyżki za 2018r. oraz czy są już
propozycje jej podziału. Pani skarbnik odpowiedziała, ze kwota 98 323,02 została dołożona
do budowy świetlicy wiejskiej w Księginkach oraz propozycja dołożenia 80 000,-zł do
przebudowy drogi powiatowej na Podrzekcie. Pozostała kwota nie jest jeszcze podzielona.
Radna J. Pawełczyk spytała, czy sołectwo Masłowo otrzyma jakiś grant w związku z
organizacją dożynek gminnych. Była taka praktyka, ze organizator dożynek dostawał środki
finansowe na realizację jakiegoś zadania, np. chodnik, płyta taneczna itp.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie wie o żadnych ustaleniach.
Radny Kaczmarek zapytał, dlaczego Księginki dokładają tylko 5 000,-zł z FS na budowę
świetlicy, a nie cały fundusz. Radna J. Pawełczyk powiedziała, że na zebraniu w marcu 2018r.
zostało ustalone, że FS z dwóch lat ma zostać przeznaczony na budowę świetlicy wiejskiej.
Radny J. Kaczmarek zapytał, czy urząd ma możliwości aby przeznaczyć FS Księginek w
całości na budowę świetlicy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że FS został podzielony w roku
2018, jeszcze przed decyzja o budowie świetlicy. Radny A. Michałowski obecny na zebraniu
wiejskim FS Księginek  poinformował, że na zebranie przyszło tylko 12 osób i nie chcieli
przeznaczyć żadnej kwoty na budowę świetlicy. Swój fundusz przeznaczają na wysypanie-
utwardzenie drogi przez wioskę oraz oświetlenie, twierdząc że wioska świetlicę już raz
budowała w czynie społecznym. Wobec powyższego urząd powinien z uzyskanych środków
ze sprzedaży wybudować nową świetlicę.

Radna J. Pawełczyk poinformowała, że Burmistrz może nie przyjąć wniosku o podział
FS. Zaproponowała, aby zwołać jeszcze jedno zebranie i ktoś z Urzędu powinien pojechać
dokładnie przedstawić sprawę jakie były ustalenia.
Przewodniczący zebranych zwrócił się do P. Skarbnik, aby sprawdzić, czy są możliwości
zmiany FS z urzędu.

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

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 5 głosami „za”

Ad.2. Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z posiedzeń komisji;

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 20 marca 2019 roku, który w przedstawionej
formie został przyjęty 5 głosami „za”.

Przewodniczący Komisji J. Rzepczyński zapoznał radnych z protokołem z posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 27 marca 2019 roku, który w przedstawionej
formie został przyjęty 2 głosami „za”.
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c) Ad.  1  b)  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Dolsk,

Głos zabrała Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska informując, że

uchwałę w tej sprawie przedstawi M. Gogół Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg.

 W dniu 25 maja 2018r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo firmy
Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. ze Śremu wraz z projektem regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków, a dnia 11 czerwca 2018r. stosowny dokument złożył Zakład
Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018r., poz. 1152 z późn. zm.) uchwałą
NR XLVII/297/18 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy
Dolsk do organu regulacyjnego, Rada Miasta i Gminy Dolsk przyjęła i przekazała projekt
dokumentu do organu regulacyjnego.

Postanowieniem z dnia 30 października 2018r., znak PO.RET.070.178.1.2018.SK
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zaopiniował przedmiotowy dokument wnosząc uwagi.
Na postanowienie zostało złożone zażalenie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Warszawie, który postanowieniem z dnia 19.12.2018r., znak
KET.050.163.2018 uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez organ I instancji. Dnia 27 lutego 2019r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk
wpłynęło postanowienia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 lutego 2019r., znak
PO.RET.070.49.1.2019.SK, w którym została przedstawiona opinia do projektu.

Po uwzględnieniu opinii organu regulacyjnego na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, rada gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w
pełni uzasadnione.

Regulamin określa ogólne ramy, który po przyjęciu przez Radę zostanie przesłany do

Wojewody Wielkopolskiego jako akt prawa miejscowego.

Radny J. Rzepczyński zapytał jakie powinno być ciśnienie wody na dobę.  Pan M. Gogół

odpowiedział; ze 0,3 m3 na dobę.

Wyniki głosowania:
1. Rzepczyński Jan - za
2. Nawrot Romuald – za

Komisja przedstawiony projekt uchwały zaakceptowała pozytywnie 2 głosami „za”
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Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Posiedzenia Filip Szczepaniak, podziękował
wszystkim obecnym za udział i zakończył posiedzenie Wspólnej Komisja Budżetu i Spraw
Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Protokolant Przewodniczący Komisji
Elżbieta Juskowiak Filip Szczepaniak


