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RF.0012.1.10.2020.KBISG
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 31 sierpnia 2020 roku. Obrady
rozpoczęto o godz. 11:45,  a zakończono o godz. 12:10 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli

1. Paweł Taciak,
2. Szymon Taciak – nieobecny
3. Jacek Woroch,
4. Romuald Nawrot.

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

5. Mirella Godawa Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk.
6. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
7. Ilona Skorupka Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak powitał zebrane osoby
i poinformował, że przedmiotem obrad posiedzenia będzie omówienie uchwał na XXII Sesję
Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz omówienie spraw bieżących.

Ad. 1 Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian chwały budżetowej miasta i gminy
na 2020 r.

Skarbnik M. Surmicka zabrała głos i poinformowała, że:

Po stronie dochodów zmianie uległy następujące działy:

· 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 1 680,00 zł.
- zwiększa się planowane dochody w § 6300 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) o kwotę 13 000,00 zł.

· 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- zwiększa się planowane dochody w § 0490 (Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę 49 371,02
zł.

· 852 Pomoc społeczna:
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
o kwotę 6 000,00 zł.
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· 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92116 Biblioteki:
- zwiększa się planowane dochody w § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy
finansowej udzielanej między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących) o kwotę 10 000,00 zł.

Po stronie wydatków zmianie uległy następujące działy:

· 600 transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 9 000,00 zł
na wniosek samorządu Mieszkańców Dolska

· 750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4610 (Koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego) o kwotę 2 500,00 zł.

· 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 13 000,00 zł.
Natomiast wydatki w kwocie 1.680,00 zł, na które Gmina otrzymała pomoc finansową
od Powiatu Śremskiego na zadania bieżące OSP zostały zaplanowane w budżecie w miesiącu
czerwcu z własnych środków, dlatego proponuje się o tą kwotę zwiększyć plan w rozdz.
75421
W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych)
o kwotę 1 680,00 zł.

· 801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 42 600,00 zł,
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zmniejsza się planowane wydatki  w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 83 000,00 zł.

· 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3240 (Stypendia dla uczniów) o kwotę 2 500,00 zł,

· 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł, w tym:
* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
* na wniosek sołectwa Międzychód zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7 000,00 zł,
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 7 971,02 zł,

· 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 7 000,00 zł
na wniosek sołectwa Międzychód,
- zwiększa się planowane wydatki w 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 000,00 zł
W rozdziale 92116 Biblioteki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury) o kwotę 10 000,00 zł.
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
5 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska

· 926  Kultura fizyczna:
- zwiększa się planowane wydatki w 421 (Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00
zł w tym:
* na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł,
* na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
3 000,00 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki w § 4300
(Zakup usług pozostałych) o kwotę 8 000,00 zł.

Radny P. Taciak poprosił o informację związane z wydatkami ujętymi w dziale 750, 754, 801
oraz 921 czego one dotyczą.
Skarbnik poinformowała, że w dziale 750 Administracja publiczna  zwiększone wydatki
są związane z kosztami postępowania sądowego z tytułu kosztów komorniczych dotyczących
ściągalności należności. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwota zostanie dołożona do wydatków straży pożarnej na zakup bramy garażowej
w miejscowości Małachowo. Zmiany w dziale 801 Oświata i wychowanie związane
są z wydatkami inwestycyjnymi jednostek budżetowych dotyczących remontu przedszkola
w miejscowości Ostrowieczno. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane
wydatki zostały zwiększone z tytułu zakupu przez Samorząd Mieszkańców Dolska nagłośnienia
do Biblioteki Publicznej mieszczącej się w naszej gminie.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak – nieobecny,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 2 głosami „za”, jedna osoba nieobecna.

Ad. 2 Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dolska na lata 2020-2029.

Skarbnik M. Surmicka zabrała głos i poinformowała, że

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029:

Zwiększenie dochodów w 2020 r. 2 740 495,23 zł
w tym:
Zwiększenie dochodów bieżących 2 709 495,23 zł
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Zwiększenie dochodów majątkowych 31 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r. 2 821 340,22 zł
w tym:
Zwiększenie wydatków bieżących 2 727 240,22 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych 94 100,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach 1 432 438,01 zł
Zwiększenie przychodów 80 844,99 zł

W kolumnie pomocniczej WPF "2019 przewidywane wykonanie" zaktualizowano wartości
w oparciu o sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z, Rb-NDS po IV kwartale 2019 roku,

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przeniesienie prawa własności
na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna. Zwiększono limit
wydatków na to przedsięwzięcie w 2023 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań
oraz łączne nakłady finansowe.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak – nieobecny,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 2 głosami „za”, jedna osoba nieobecna.

Ad. 3 Omówienie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych
położonych w Lipówce w drodze przetargu.

Pracownik Referatu Gospodarczego I. Skorupka przedstawiła radnym projekt uchwały
dotyczącej zbycia nieruchomości działek nr 149/5 o pow. 0,2500 ha i nr 149/6 o pow. 0,2480
ha położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów miejscowości Lipówka, wydzielanych
z działki nr 149/3.
Radny P. Taciak zapytał o wartość przedmiotu zbycia.
Pracownik Referatu Gospodarczego odpowiedziała, iż dopiero w momencie decyzji
pozytywnej o sprzedaży w/w działek będzie można zlecić przygotowanie wyceny przedmiotu
zbycia.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak – nieobecny,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 2 głosami „za”, jedna osoba nieobecna.

Ad.4 Omówienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Nowieczek.
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Pracownik Referatu Gospodarczego I. Skorupka przedstawiła radnym projekt uchwały
dotyczącej nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek, oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 16 stanowiącej drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Dolsk, ulicy tej nadaje
się nazwę Zachodnia.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak – nieobecny,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 2 głosami „za”, jedna osoba nieobecna.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.12:10 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Paweł Taciak
Protokolant
Marta Polaszyk-Nowak


