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Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa.

Obrady rozpoczęto 1 lipca 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:59 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.
Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Jarosław Kaczmarek
4. Andrzej Michałowski
5. Romuald Nawrot
6. Filip Szczepaniak
7. Paweł Taciak
8. Szymon Taciak
9. Jacek Woroch

Członkowie Komisji ustali, że obrady poprowadzi Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych F. Szczepaniak.

W posiedzeniu uczestniczyły również:
1. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
2. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego,
3. Alicja Olschak – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku.

1. Posiedzenie dotyczyć będzie wyrażenia opinii o projektach uchwał przedstawionych na
XI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk, która odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 roku.

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające

finansowanie inwestycji pn. ”Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach”.

c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.
d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk

na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.

e) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

2. Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych nr RRF. 0012.1.8.2019 i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa nr RF.0012.3.7.2019 z dnia 12 czerwca 2019
roku.

Ad.1. Omówienie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Uzasadnienie do uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Po stronie dochodów wprowadzone zostają następujące zmiany:

· W dziale 801 Oświata i wychowanie:



w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 81,00 zł na
wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie

· W dziale 852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w 0970 (wpłaty z różnych dochodów) o kwotę 2 000,00 zł
na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku

· w dziale 926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 20 700,00 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z
Urzędu Marszałkowskiego na remont szatni w Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Dolsku
Po stronie wydatków zmiany zostają wprowadzone w następujących działach:

· 600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- na wniosek Sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów) o kwotę 500,00

· 700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000,00 zł

· 801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 81,00 zł na
wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane wydatki w 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 70 000,00 zł na zakup autobusu

· 852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł na
wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku

· 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 25 500,00 zł:
* na wniosek Sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 500,00 zł
* zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 20 000,00
zł
* na wniosek Sołectwa Masłowo zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 6 000,00 zł
W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł:
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 000,00 zł:

· 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 17 500,00 zł:



* na wniosek sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów
i wyposażenia) o kwotę 500,00
* na wniosek sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 400,00zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
15 000,00 zł na zakup kostki brukowej dla Sołectwa Masłowo
* zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) na wniosek Sołectwa
Masłowo

· 926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- na wniosek kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się
planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 4 000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 44 700,00
zł.
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 3 500,00 zł
na wniosek Sołectwa Masłowo

Radny J. Kaczmarek prosi o wyjaśnienie na co składa się zwiększenie wydatków w dziale 926
Kultura fizyczna §4270.
Skarbnik M. Surmicka wyjaśniła, że na kwotę 44 700,00 zł składa się kwota na 20 000,00 zł
przeznaczona na remont kładki w parku i kwota 24 700,00 zł przeznaczona na remont szatni
damskiej w MGOSiR w Dolsku jako wkład własny do pozyskanego dofinansowania.
Skarbnik poinformowała, że z wolnych środków kwota 70 000,00 zł zostaje zadysponowana
na zakup autobusu.
Radny J. Kaczmarek prosi o podanie informacji jak autobus planujemy zakupić.
Radny F. Szczepaniak poinformował, że jest to autobus o którym już na poprzednich
komisjach wspominała Pani Sekretarz M. Godawa. Radny wraz z Przewodniczącym Rady R.
Naworotem, pracownikiem Urzędu M. Sikorskim oraz pracownikiem stacji diagnostycznej
byli autobus oglądać. Jego stan wizualny jak i techniczny nie budzi żadnych zastrzeżeń. Jest
to autokar 17 letni, z przebiegiem  140 tys. km., posiada 35 miejsc. Opony są praktycznie
nowe, a zużycie paliwa jest o 40 % niższe niż obecnie użytkowany autobus zużywa. Jeżeli
zostanie dokonany zakup to nowy autobus zastąpi obecnie używany, którym jeździ Pan
Bronek i będzie kursował na trasie w Masłowie.
Radny J. Kaczmarek- prosi o odpowiedź czy kupujemy jeden czy jak była mowa na początku
dwa autobusy.
Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że na ten moment jeden, jeżeli ten pojazd się sprawdzi
to istnieje szansa, że będziemy zainteresowani zakupem drugiego.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak



Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

b) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego
na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.”Budowa świetlicy wiejskiej, boiska
trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu
w Księginkach”.
Skarbnik poinformowała, że pożyczka ma być przeznaczona na wyprzedzające finansowanie
w/w inwestycji w związku z ewentualnym opóźnieniem w przekazaniu dotacji na okres trzech
miesięcy od rozpatrzenia wniosku i przekazania go do odpowiednich organów celem wypłaty
środków. Całkowity koszt pożyczki przy założeniu, że ją spłacimy po roku wynosi ok
2 000,00 zł. Okres potrzebny na uzyskanie wszystkich akceptacji w tym min. z RIO wynosić
będzie ok. 2 miesięcy, dlatego podjęcie tej uchwały teraz daje nam potrzebny czas na
załatwienie wszystkich formalności. Podjęcie tych działań wynika z naszej ostrożności gdyż
w przypadku dotacji którą uzyskaliśmy na przedszkole bardzo się wydłużył czas w którym
nastąpił zwrot środków z przyczyn od nas niezależnych.
Radny F. Szczepanika prosi o odpowiedź jaki czas ma Urząd Marszałkowski na przekazanie
dotacji?
Skarbnik – czas ten wynika z umowy ale Urząd Marszałkowski ma możliwość
przeprowadzenia kontroli inwestycji i czas ten może ulec wydłużeniu.
Radny J. Kaczmarek zwrócił uwagę, że rada Sołecka Księginek wraz z mieszkańcami
powinna zobowiązać się do pokrycia chociażby kosztów obsługi pożyczki jeżeli nie wyrazili
zgody na przeznaczenie funduszu sołeckiego na budowę. Nie może być tak, że w ogóle nie
partycypują w kosztach, gdzie będą mieli najbardziej reprezentacyjną świetlicę. Gdyby
Księginki wyraziły chęć, jakąkolwiek dobrą wolę to radny widzi sens w podjęciu tej uchwały,
w innym przypadku uważa, że radni powinni się wstrzymać z podjęciem uchwały.
Gdybyśmy nie wzięli tych pieniędzy to ile mamy w tym momencie wolnych środków, czy
wystarczą aby je przeznaczyć na zapłatę?
Skarbnik M. Surmicka kwota wolnych środków może się przydać na ewentualne
partycypowanie w kosztach utworzenia zastępczej linii autobusowej w związku z likwidacją
PKS. Do końca roku pozostało jeszcze 6 miesięcy i jeżeli możemy sobie pozwolić na
pozostawienie rezerwy na nieprzewidywane wydatki to jest to sytuacja komfortowa i jak
najbardziej wskazana.
Radny A. Michałowski przypomniał, że jako radny z Księginek też uważa, że fundusz sołecki
Księginek powinien zostać przeznaczony na budowę. Zaznaczył że w tym momencie fundusz
jest rozdysponowany m.in. na wykonanie projektu oświetlenia w Księginkach.
Radny R. Nawrot przypomniał, że sołectwo Małachowo również się rozbudowuje ale
korzysta ze środków  zarezerwowanych w funduszu sołeckim.
Radny P. Taciak proponuje aby zorganizować spotkanie na które będzie zaproszony sołtys,
rada sołecka i mieszkańcy i jeszcze raz powinny zostać przeprowadzone rozmowy
o zadysponowaniu funduszu sołeckiego.
Radny J. Kaczmarek prosi o odpowiedź czy zmieniło się coś w strukturze zaległości
podatkowych. Czy zostają zobowiązania regulowane.
Skarbnik poinformowała, że procedura wysłania upomnień i ewentualnych tytułów
wykonawczych jest realizowana, a jeżeli chodzi o szczegółową analizę to może ją
przedstawić na kolejnym posiedzeniu.
Głosowano w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające
finansowanie inwestycji pn.”Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego do piłki
nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach”.



Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (4)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.
Skarbnik poinformowała, że zmiany w WPF wynikają z trzech powodów:
- uaktualnienie dochodów,
- wprowadzenia kwoty wolnych środków w związku z zakupem autobusu,
- po stronie przychodów i rozchodów wprowadzenie kwoty 319 283,00 zł jako pożyczki.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2019-2029.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

d) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na
dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach
jednorodzinnych lub lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
Kierownik referatu Gospodarczego M. Marchlewska poinformowała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez do  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Konkurencji  i  Konsumentów  oraz przekazano Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zgodnie z art. 400 a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. 2018, poz.799 z późn. zm.), finansowanie ochrony środowiska
I gospodarki wodnej obejmuje min. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.
 Zgodnie z art. 403 ust. 5 wspomnianej ustawy, Rada Miasta i Gminy Dolsk może w drodze
uchwały udzielić dotacji celowej, określając zasady udzielania tej dotacji, w szczególności
tryb postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposób jej rozliczania.
Przewiduje się, że dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wymianie systemów
grzewczych na systemy proekologiczne wpłynie na wzrost zainteresowania wymianą
przestarzałych nieekologicznych systemów grzewczych i docelowo będzie miało wpływ
na poprawę jakości powietrza w Gminie.
Uchwała określa w sposób szczegółowy, kto i na jakich zasadach może ubiegać
się o dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.
Dla podmiotów dla których udzielenie dofinansowania stanowi pomoc de minimis tj. dla
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów prowadzących
działalność w sektorze rolnym w niniejszej uchwale wprowadzone zostały zapisy dotyczące



zasad dopuszczalności tej pomocy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 362 z późn. zm.) projekt uchwały
przesłano do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  oraz przekazano
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kwota zabezpieczona w budżecie na ten rok to 15 000,00 zł.
Głosowano w sprawie:
określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Dolsk na dofinansowanie
kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub
lokalach na obszarze Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (4)
Jarosław Kaczmarek, Andrzej Michałowski, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak
NIEOBECNI (1)
Szymon Taciak

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

e) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej A. Olschak.
Zgodnie z art. 5d ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek
energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wprowadzony do art. 5d ww. ustawy nowy ust.2
nałożył na Radę gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.
Świadczenie w postaci dodatku energetycznego obowiązuje od 2014r. i do tej pory nie było
określonego wzoru wniosku jaki mogą składać osoby uprawnione.
Obecnie w Gminie Dolsk z takiego dodatku korzysta 10 rodzin na kwotę 150,41 zł
miesięcznie.
W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. wysokość dodatku energetycznego będzie
wynosiła odpowiednio:

· dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 11,37 zł/miesiąc;

· dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,80zł/miesiąc;

· dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,96 zł/miesiąc.

Zryczałtowany dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat
ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy
wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie
z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której
przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne –
osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu
dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Głosowano w sprawie:



wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (5)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Romuald Nawrot, Filip Szczepaniak, Jacek
Woroch
Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Ad.2.
Odczytanie i zaakceptowanie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych nr RRF. 0012.1.8.2019 i Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa nr RF.0012.3.7.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku.
Prowadzący Posiedzenie F. Szczepaniak odczytał protokół ze wspólnego posiedzenia komisji
z dnia 12 czerwca 2019 roku, który następnie został zaakceptowany 7 głosami „za” przy
1 „wstrzymującym się”.

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

Wobec braku dalszych zapytań Prowadzący Posiedzenie F. Szczepaniak podziękował
członkom Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa oraz
Budżetu i Spraw Gospodarczych za udział w posiedzeniu i o godz.15,00 zakończył
posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Filip Szczepaniak

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Jacek Woroch

Protokolant
Agnieszka Bąk


