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 RF.0012.1.6.2019.KBISG
 RF.0012.2.5.2019. KRIOŚ

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i

Ochrony Środowiska z dnia 8 maja 2019 r odbytego w  godz. od 15.30 – 17.30  w sali
widowiskowej 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 - nieobecny

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu RF. 0012.1.6.2019.KBISG

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1. Rzepczyński Jan,
2. Nawrot Romuald,
3. Kaźmierski Stanisław- nieobecny

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu RF.0012.2.5.2019.KRIOŚ

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Godawa Mirella – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Pawełczyk Janina – Radna Rady Miasta i Gminy Dolsk,

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

1. Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

2. Wyrażenie opinii o przedstawionym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
miasta i gminy za 2018 rok oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia
komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2018 roku.

3. Sprawy bieżące.

Ad.1.
Przyjęcie protokołu z obrad komisji odbytej w dniu 24 kwietnia 2019 roku.

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak przystąpił do odczytania:
-  Protokołu z Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczej z dnia 24 kwietnia 2019 r.
(RF.0012.1.5.2019.KBISG). Protokół po odczytaniu został zaakceptowany 4 głosami „za”.

Ad.2.
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Wyrażenie opinii o przedstawionym sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu
miasta i gminy za 2018 rok oraz o przedstawionej informacji o stanie mienia
komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która przystąpiła do omówienia i przedstawienia
najważniejszych zagadnień z przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
miasta i gminy za 2018 rok. Rada Miasta i Gminy Dolsk Uchwałą Nr XXXIV/244/17 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2018 r
uchwaliła dochody w wysokości 22 447 376,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 994
376,00 zł dochody majątkowe w kwocie 453 000,00 zł i wydatki wysokości 21 547 376,00 zł,
z tego: wydatki bieżące 21 220 376,00 zł, wydatki majątkowe 327 000,00 zł.
Nadwyżkę w kwocie 900 000,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji z tego na:
− spłatę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w
Poznaniu na budowę kanalizacji Księginki Małachowo II etap 300 000,00 zł,
− wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska SA 600 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r planowana nadwyżka budżetu miasta i gminy wynosi 372 974,38
zł. Planuje się ją przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wykup obligacji.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. gmina posiada zobowiązania w wysokości 11 001 509,37 zł. Są
to:
− pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Małachowo Księginki II etap 882 860,00 zł
− emisja obligacji komunalnych 9 883 000,00 zł
− modernizacja oświetlenia ulicznego 234 371,40 zł
- Umowa ratalna zawarta z firmą Orange SA na zakup routera do internetu 103,32 zł,
- Umowa ratalna zawarta z firmą T-Mobile na zakup sprzętu telefonicznego 1 174,65 zł
Na zaplanowane dochody w kwocie 24 564 744,55 zł uzyskano 24 430 318,45 zł co stanowi
99,45%. Po stronie wydatków plan wynosi 24 191 770,17 zł, a realizacja 23 233 332,51 zł to
jest 96,04 %.
Do wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
zalicza się:

1. Budowa wodociągu w Lipówce- na którą zaplanowano  550 000,00 zł a wykonano w kwocie
444 351,64, co stanowi  80,79 % planu. Różnica wynika z pozyskanego od tej inwestycji
zwrotu vatu.

2. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo - Dolsk
 Zaplanowana w kwocie 200 000,00 zł i tyle też środków pozyskano w formie dotacji z Powiatu
Śremskiego, co stanowi 100 %.
Ogółem wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
zostały zrealizowane na poziomie 85,41%.
Na zobowiązania podatkowe w 2018 roku łącznie sporządzono 725 upomnień na łączną
kwotę 478 607,72 zł i wystawiono 205 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 185 474,90
zł. W 2018 roku umniejszono dochód budżetu miasta i gminy o kwotę 1 326 216,12 zł
tytułem:

· obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Dolsk
- podatek od nieruchomości osoby prawne 556 667,41 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 443 990,50 zł
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- podatek od środków transportowych osoby pr. 458,74 zł
- podatek od środków transportowych osoby fiz. 191 809,27 zł

· udzielenia przez organ podatkowy ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w następujących
podatkach:

- podatek od nieruchomości osoby prawne 39 405,00 zł – dotyczy naszych instytucji,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne 38 263,20 zł – rozłożenie na raty,
- podatek od środków transportowych osoby prawne 4 440,00 zł.- dotyczy naszych
autokarów,
- podatek od spadków i darowizn 45 148,00 zł- rozłożenie na raty,
- odsetki 6 034,00 zł – rozłożenie na raty.
Skarbnik M. Surmicka na pytanie radnej J. Pawełczyk poinformowała, że na ten moment
firma E.ON nie uiszcza podatku, gdyż rozliczana jest nadpłata, którą powstała na koncie
podatnika, dopiero od października będą płacone raty.
Ogółem zaległość w zapłacie podatków wynosi 418 042,80 zł a nadpłata 214 883,04 zł.
Nadpłata w tak dużej wysokości związana jest z korekta deklaracji na podatek
od nieruchomości złożoną przez firmę E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. w Szczecinie
w związku ze zmianą ustawy o elektrowniach wiatrowych. Podatnik złożył wniosek
o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań w podatku od nieruchomości. Kwota
odsetek od naliczonych na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości wymagalnych wynosi
123520,00 zł.
Obsługa długu publicznego została wykonana na poziomie 456 244,32 zł co stanowi 99,67 %.
Spłaty odsetek przedstawiają się następująco:
− Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - od pożyczki
zaciągniętej na budowę kanalizacji Małachowo – Księginki II – 31 827,83 zł,
− odsetki od obligacji – transza 2009 r.– 70 396,11 zł,
− odsetki od obligacji – transza 2010 r.– 32 078,72 zł,
− odsetki od obligacji - transza 2011 r. – 50 427,75 zł,
− odsetki od obligacji - transza 2012 r. – 42 916,29 zł,
− odsetki od obligacji – transza 2016 r.– 228 597,62 zł.
Na rok 2018 została zaplanowana rezerwa ogólna w wysokości 151 000,00 zł na wydatki,
które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy
opracowaniu planu oraz 64 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań
własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie roku rozdysponowano
rezerwę ogólną w wysokości 53 750,00 zł na: stypendia (18 250,00), na obsługę rady
(35 5000,00) oraz rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 8 200,00 zł
(czynności związane z gaszeniem pożaru budynku komunalnego i zabezpieczenie
pogorzeliska).
W dziale 801 Oświata i wychowanie posiadaliśmy środki finansowe na poziomie
5 479 557,54 zł, na które składały się subwencje, dochody własne oraz dotacje. Wydatki
szkoły bez dowozów wyniosły 7 506 921,57 zł w związku z czym 2 027 364,17 zł gmina
dołożyła ze środków własnych do oświaty. Koszty dowozów ukształtowały się na poziomie
308 168,37 zł.
W 2016 i 2017 roku Przedszkole  „Stokrotki ” w Dolsku zrealizowało program „ Nowe
miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Plan dochodów w 2017 roku  nie został zrealizowany, ponieważ
Urząd Marszałkowski  nie przekazał w całość środków finansowych. Gmina otrzymała
je w roku 2018.
Gmina Dolsk wzięła udział w projekcie „Poprawa krajobrazu gminy Dolsk poprzez
nasadzenia drzew oraz odnowę i renowację zbiornika wodnego i rowów melioracyjnych”
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na podstawie umowy podpisanej w dniu 27 listopada 2017 roku pomiędzy Gminą Dolsk,
a Województwem Wielkopolskim. Dzięki udziale w programie pozyskaliśmy kwotę
39 000,00 zł na renowację i modernizację rowów natomiast na zakup drzew miododajnych
15 300,00 zł. W roku 2019 i w roku 2020 koszt opieki nad drzewkami miododajnymi
wyniesie rocznie 6 500,00 zł.
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak poprosił o zadawanie ewentualnych pytań.
Głos zabrała radna J. Pawełczyk i poprosiła Skarbnik M. Surmicką o odpowiedź
na następujące pytania:

· Radna J. Pawełczyk: Jaka jest ostateczna kwota nadwyżki?
Skarbnik M. Surmicka: Skumulowana nadwyżka w postaci wolnych środków
wg stanu na 31.12.2018  wynosi 824 011,31 zł.
Radna prosi o wyjaśnienie jak liczona jest kwota nadwyżki gdyż wg jej interpretacji
brakuje ok 300 000,00 zł, również stan konta o którym została poinformowana
w odpowiedzi na interpelacje wykazywał saldo około 1 125 0000,00 zł. Skarbnik
wyjaśniła, że wg obliczeń księgowych i zasad sporządzania sprawozdań finansowych
kwota różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami za 2018 rok wyniosła 1 196 985,94
zł. Kwota skumulowanej nadwyżki wyniosła 824 011,31 zł jest to kwota liczona
narastająco. Różnicę stanowi kwota 372 974,63 zł, która jest planowaną nadwyżką
budżetu za rok 2018.

· Radna J. Pawełczyk: Dlaczego Skarbnik wraz z Burmistrzem wykorzystują
nagminnie swoje uprawnienia i w ciągu roku 2018 20 razy zmieniali uchwalę
budżetową poprzez Zarządzenia gdy radni jednocześnie 10 razy podczas obrad sesji
również zmieniali zapisy uchwały. To uprawnienie powinno być stosowane tylko
w pilnych sprawach, radna wnioskuje aby Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
przyjrzała się temu precedensowi. Uważa, że jest to działanie celowe aby pominąć
radę.
Skarbnik: Ilość wydanych Zarządzeń jest tylko i wyłącznie podyktowana sytuacją,
w której wpływają na konto środki finansowe np. dla świadczeń wypłacanych przez
OPS i aby mogły zostać szybko rozdysponowane  muszą zostać wprowadzone
do budżetu.
Radny F. Szczepaniak powtórzył pytanie J. Pawełczyk i prosi o odpowiedź
czy dochodzi do nadużyć w tym zakresie. Sekretarz oraz Skarbnik odpowiedziały,
że sytuacja w której projekt uchwały budżetowej musi zostać przedstawiony radnym
na 7 dni przed planowanymi obradami sesyjnymi również powoduje konieczność
wprowadzania zmian w uchwale budżetowej Zarządzeniami. Burmistrz posiada
taki instrument i korzysta z niego tylko w miarę potrzeb, zmiany wprowadzane
Zarządzeniami możliwe są tylko i wyłącznie w ramach tego samego działu.

· Radna J. Pawełczyk: Kiedy była podpisana umowa na nasadzenie drzew
miododajnych, kiedy były wysłane zapytania ofertowe, a kiedy były wprowadzone
środki do budżetu na to zadanie i kiedy odbyły się nasadzenia.
Skarbnik: Przygotuje odpowiedź gdyż w tym momencie nie potrafi na tak
szczegółowe pytanie odpowiedzieć.

· Radna J. Pawełczyk: W dziale 600 transport i łączność wydatki w § 4170
wynagrodzenia bezosobowe- kogo dotyczą, a w § 4210 prosi o odpowiedź czego
dotyczy zakup materiałów i wyposażenia. W § 4300 zakup usług pozostałych jakie
koszty zostały zakwalifikowane w tym paragrafie.
Skarbnik M. Surmicka: § 4170 zawarte zostały wynagrodzenia za obsługę parkingu
i placu morelowego; § 4210 – zakup krawężników, oznakowania, farby, taśma
transportowa; § 4300 – komunikacja miejska TOTEM, odśnieżanie, zbieranie padliny
z dróg, zamiatanie, wycinka poboczy.
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· Radna J. Pawełczyk; Z jakich środków nastąpiła zapłata za wykonanie chodnika
w Rusocinie, jaka firma wykonywała to zadanie.
Skarbnik: zapłata nastąpiła ze środków budżetu, natomiast na dalszą część pytań
odpowie pisemnie gdyż nie pamięta nazwy firmy wykonującej tą inwestycję.

· Radna J. Pawełczyk: W dziale 700 § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych – jakie dochody zostały tutaj zaklasyfikowane.
Skarbnik: 700 §0750 dzierżawa gruntów na cele rolnicze.

· Radna J. Pawełczyk: Również w dziale 700 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na
rzecz kogo wynagrodzenie było wypłacone.
Skarbnik: rzeczoznawcy majątkowego.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 750 administracja publiczna w §0750 dochody wpływy
z najmu z tyt. jakich najmów ujmowane są tutaj dochody.
Skarbnik: dzierżawa Biblioteki, OPS,

· Radna J. Pawełczyk: Dział 75022 Rady gmin § 6060 czy dotyczy zakupu programu
e-sesja i jaki był całkowity koszt zakupu tabletów, kamery i oprogramowania.
Skarbnik: tablety 15 szt. ok .13 000,00 zł, kamera 6 137,00 zł, program 10 017,12 zł.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 75023 Urzędy gmin radna J. Pawełczyk prosi o podanie
wysokości odpraw emerytalnych wypłaconych w roku 2018.
Skarbnik: kwoty wypłaconych odpraw ujęte są w § 4010, także należy to oddzielić
aby udzielić odpowiedzi na pytanie, w tym momencie nie posiadam takiej możliwości
aby wyliczyć tą kwotę.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 751 czy wydatki związane są z przeprowadzonymi
wyborami?
Skarbnik, Sekretarz: kwoty przedstawione w tym dziale dotyczą dotacji, którą
dostaliśmy na przeprowadzenie wyborów samorządowych, część tej kwoty stanowi
wynagrodzenie Urzędnika Wyborczego.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 754 § 3030 oraz §4270 prosi radna o wyszczególnienie
jakie wydatki zostały zakwalifikowane do tych paragrafów.
Skarbnik: §3030 wynagrodzenie za akcje pożarnicze, §4270 naprawa samochodów
i sprężarki, remont OSP Masłowo.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 75616 §0360 wykonanie w wysokości 33 740,00 zł
co stanowi 134,96% planu, z czego wynika kwota przekroczenia.
Skarbnik: jest to kwota przekazana przez Urzędy Skarbowe tytułem zapłaconego
podatku od spadków i darowizn.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 85228 Pomoc społeczna usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie zostało ujęte na poziomie 29 458,74 zł
co stanowi 147,29 %, z czego wynika to przekroczenie, czy w tym zostały ujęte
również koszty które gmina ponosi za hostel w Nochowie.
Skarbnik, Sekretarz: Odpowiedź zostanie udzielona pisemnie gdyż szczegółów nie
znam.

· Radna J. Pawełczyk: W oświacie gmina musiała dołożyć kwotę ponad 2 000 000,00
zł. Dużą część wydatków stanowią koszty związane z naprawa autobusów szkolnych,
czy jest w planie może zakup nowego autokaru? Rodzice dzieci dojeżdżających
do szkół coraz częściej zadają to pytanie.
Sekretarz: Sprawa jest prowadzona przez pracownika Referatu Spraw
Obywatelskich. Przeglądamy oferty na zakup używanego autokaru, koszt takiego
samochodu wacha się w okolicach 70 000,00 - 88 000,00 zł. Ciekawa jest oferta
umieszczona przez komis, który oferuje autokar od armii francuskiej w bardzo
dobrym stanie technicznym. Mamy na uwadze, że niezbędne staje się zakupienie
nowego środka transportu gdyż nasze autokary już się wysłużyły.
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· Radna J. Pawełczyk: J. Pawełczyk zwróciła uwagę, że kwota z interpelacji którą
otrzymała z Przedszkola Stokrotki nie pokrywa się z przedstawionym sprawozdaniem
opisowym. Prosi o wyjaśnienie rozbieżności.
Skarbnik: porówna kwoty i przygotuje odpowiedź.

· Radna J. Pawełczyk: Środki które gmina dostaje w postaci zwiększonej subwencji
z przeznaczeniem na dzieci niepełnosprawne jakie wydatki zostają z tego pokryte?
Skarbnik, Sekretarz: pokryte z tych kwot zostają wszystkie wydatki i ponoszone
koszty na szkolenie, wynagrodzenie z pochodnymi, zapewnienie opieki i materiałów
dydaktycznych na uczniów z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

· Radna J. Pawełczyk: Komisja  Alkoholowa  nie  wykorzystała  całej  swojej  puli
środków finansowych i skąd wynika przekroczenie.?
Skarbnik: będzie udzielona pisemna odpowiedź.

· Radna J. Pawełczyk: Radna J. Pawełczyk prosi o przedstawienie dochodów gminy
pozyskanych z wynajmu świetlic z podziałem na sołectwa i miasto Dolsk.
Sekretarz: W ciągu roku 2018 dochód z tytułu najmu świetlic wyniósł 9 597,80 zł
na poszczególnych sołectwach wynajem przedstawiał się następująco:
- Nowieczek- od mieszkańców sołectwa 1 400,00 zł, pozostałe osoby 1 096,80 zł,
- Międzychód – 1000,00 zł i 747,60 zł,
- Lubiatowo 600,00 zł i 747,60 zł,
- Małachowo 200,00 zł i 919,80 zł,
- Kotowo 442,80 zł, i 98,40 zł,
- Rusocin 400,00 zł i 895,20 zł,
- Wieszczyczyn 230,00 zł i 98,40 zł,
- Mełpin 180,00 zł i 147,60 zł,
- Ostrowieczno pozostałe osoby 147,20 zł,
- Masłowo pozostałe osoby 49,20 zł,
- Drzonek  pozostałe osoby 98,40 zł,
- Błażejewo pozostałe osoby 98,40 zł.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 900 § 0690 dlaczego wykonanie jest na poziomie
79,10 % ?
Skarbnik: w tym paragrafie księgowane są opłaty za korzystanie ze środowiska.

· Radna J. Pawełczyk: Dział 90004 §4210 czy w tym paragrafie ujęte są koszty
wycinki drzew i krzewów na wioskach?
Skarbnik: w § 4210 ujęte są koszty zakupu paliwa do ciągnika, kosiarki, farby do
malowania ławek, kwiaty pod pomnik, znicze, środki na chwasty. Koszty za wycinkę
drzew i krzewów ujęte są w § 4300.

· Radna J. Pawełczyk: dział 90015 §4270 prosi o podanie w jakiej wysokości ujęte
zostały koszty opłat abonamentowych, a  ile gmina wydała na naprawy.
Skarbnik: odpowiedź będzie przygotowana pisemnie.

Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak  zwrócił się do radnej
J. Pawełczyk czy słowa których użyła o nadużyciu uprawnień w stosunku do Burmistrza
i Skarbnika podtrzymuje i czy uważa, że nadużycia mają miejsce. Użycie takich sformułować
niesie za sobą poważne konsekwencje.
Radna J. Pawełczyk odpowiedziała, że wyciągnęła takie wnioski na podstawie własnych
interpretacji danych z przedstawionych dokumentów.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawiony sprawozdaniem opisowym
z wykonania budżetu.
Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
Michałowski Andrzej – za
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Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- za
Taciak Paweł – za
Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Rzepczyński Jan – za
Nawrot Romuald- za

Sekretarz Gminy M. Godawa przedstawiła zebranym radnym Informację o stanie mienia
komunalnego Miasta i Gminy Dolsk na dzień 31 grudnia 2018 roku. Na dzień 31 grudnia
2018 roku Gmina dysponowała majątkiem wartości 53 468 959,13 zł.
W trakcie roku 2018 nastąpiły następujące zmiany :
- w zakresie oświaty i wychowania nastąpiło zwiększenie o kwotę 30 351,00 zł w związku
z przyjęciem ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
- w zakresie kultury nastąpiło zwiększenie o kwotę 39 283,20 zł przyjęcie wigwamu
na Podrzekcie,
- w zakresie kultury fizycznej nastąpiło zwiększenie o kwotę 19 926,00 zł  – przyjęcie boiska
w Ostrowiecznie.
- w zakresie ochotniczych straży pożarnych zwiększenie nastąpiło o kwotę 27 200,00 zł
z tytułu przyjęcia kamery termowizyjnej, drabiny wysuwanej oraz bramy garażowej,
- w zakresie gospodarki komunalnej nastąpiło zwiększenie o kwotę 4366,50 zł – przyjęcie
wiaty przystankowej w Lipówce,
- w zakresie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku nastąpiło zwiększenie
o kwotę 10 200 284,74 zł z tyt. budowy m.in. sieci wodociągowej w Lipówce, przekazania
kanalizacji sanitarnej Drzonek-Wieszczyczyn oraz Księginki-Małachowo, zakup sprężarek
oraz pompy głębinowej.
Stan ogólny gruntów mienia gminnego na dzień 31.12.2018 wynosi 281,7947 ha o wartości
1 616 948,30 zł.
Nakłady inwestycyjne w roku 2018 wynosiły 130 635,37 zł, a dochody uzyskane z mienia
gminnego 469 125,40 zł. Plan dochodów na 2019r. wynosi 331 788,00 zł.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawioną
informacją o stanie mienia komunalnego.
Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
Michałowski Andrzej – za
Szczepaniak Filip – za
Kaczmarek Jarosław- za
Taciak Paweł – za
Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
Rzepczyński Jan – za
Nawrot Romuald- za

Opinia członków  Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych o przedstawionym
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok oraz
o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2018 roku.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych nie wnosi uwag do przedstawionego i omówionego
sprawozdania opisowego oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Skarbnik
M. Surmicka oraz Sekretarz M. Godawa przedstawiły główne założenia opracowanych
sprawozdań informując i odpowiadając na pytania w  sposób wyczerpujący. Różnica
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pomiędzy dochodami, a wydatkami za 2018 rok wyniosła 1 196 985,94 zł. Wypracowane
za rok 2018 wolne środki wynoszą 824 011,31 zł co stanowi skumulowaną nadwyżkę
budżetową. Różnica w wysokości 372 974,63 zł jest planowaną nadwyżką za 2018 rok, która
w ciągu roku 2018 była przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
na wykup obligacji. Członkowie Komisji zaakceptowali przedstawione sprawozdanie opisowe
oraz sprawozdania finansowe 4 głosami „za”, przy nieobecności jednego członka komisji.

Opinia członków  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o przedstawionym
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok oraz
o przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Dolsk na dzień
31 grudnia 2018 roku.
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała przedstawione sprawozdanie
opisowe 2 głosami „za”, przy nieobecności jednego członka komisji.  Członkowie Komisji
nie wnoszą żadnych uwag i pytań do przedstawionych przez Skarbnika M. Surmicka oraz
Sekretarz M. Godawę sprawozdań i informacji.

Ad.3. Sprawy bieżące.

· Radny J. Kaczmarek poinformował zebranych członków komisji o sytuacji, która
została do niego bezpośrednio skierowana. Mieszkanka Dolska po raz kolejny
zwróciła się z prośbą o zwrócenie uwagi i monitorowanie sprawy dotyczącej naprawy
remontu kanalizacji wód opadowych i roztopowych przy ul. Podgórnej. Brak reakcji
ze strony Urzędu i podjęcia działań zmierzających do usunięcia problemu zmusza
mieszkankę do podjęcia własnych kroków. Radny został poinformowany, że jeżeli nie
będzie w najbliższym czasie wykonana naprawa to kanał zostanie zabetonowany.
Radny J. Kaczmarek prosi radnych o wszczęcie działań i zabezpieczenie środków
finansowych na realizację tej inwestycji gdyż może za chwilę się okazać, że pojawił
się jeszcze większy problem i koszty finansowe również wzrosną.

· Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych ustalili termin kolejnego
posiedzenia komisji na dzień 22 maja 2019 roku na godzinę 13.00. Przedmiotem
obrad obok wyrażenia opinii na przedstawione projekty uchwał na najbliższą sesję
będzie również poruszony temat ”Kontrola drogi gminnej w Międzychodzie”.

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska.

Dolsk, dn. 8 maj 2019 roku.

Protokolant Przewodniczący  Komisji

Agnieszka Bąk Filip Szczepaniak


