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RF.0012.1.15.2020.KBISG
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 23 listopada 2020 roku.
Obrady rozpoczęto o godz. 15:00  a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Paweł Taciak,
2. Szymon Taciak,
3. Jacek Woroch,
4. Romuald Nawrot,
5. Jan Rzepczyński,
6. Stanisław Kaźmierski,
7. Sylwia Czaplicka Zaremba,
8. Monika Gmerek,
9. Filip Szczepaniak,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

10. Barbara Wierzbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
11. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

Przewodniczący Komisji P. Taciak powitał zebrane osoby i poinformował, że przedmiotem
obrad posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad XXVI
Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-

2029.

c) Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.

Ad. a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Projekt budżetu omówiła Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała, że po stronie
dochodów zmianie uległy następujące zapisy w działach:
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zmniejsza się planowane dochody w § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) o kwotę 500 000,00 zł.
W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia:
- zwiększa się planowane dochody w § 6290 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 500 000,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków zmiany dotyczą działów:
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 000,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,
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W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 1 000,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo,

757 Obsługa długu publicznego:
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i
pożyczki:
- zwiększa się planowane wydatki w § 8090 (Koszty emisji samorządowych papierów
wartościowych oraz inne opłaty i prowizje) o kwotę 50 000,00 zł,

801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
130 000,00 zł
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 000,00 zł na wniosek sołectwa Małachowo,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 1 000,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo.
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 - za,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-

2029.

Projekt uchwały przedstawiła również Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że projekt
zawiera aktualizację wartości na dzień projektu uchwały budżetowej. W WPF Gminy Dolsk
na lata 2020-2029 w kolumnie pomocniczej „2019 przewidywane wykonanie” wykazano
kwotę długu zgodną ze sprawozdaniem RB-Z po IV kwartale 2019 r. Na wykazaną  w pozycji
6 kwotę 9.942.512,36 zł składają się odpowiednio:
- w kwocie 9.785.143,00 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i
wyemitowanych obligacji komunalnych,
- w kwocie 157.369.36 zł – zobowiązania obejmujące dług spłacany wydatkami – pozostałe
do spłaty raty za telefon w ramach umowy podpisanej z operatorem T-Mobile oraz pozostała
do spłaty wartość wynikająca z umowy zaliczanej do długu, obejmującej modernizację
oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata
2020-2029  został zaakceptowany 3 głosami „za”.
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Ad. c)  Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
Członkowie Komisji przystąpili do opracowania planu pracy komisji na 2021 rok, który
przedstawia się następująco:

1. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu Komisji za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
2. Opiniowanie przez Komisję wykonania budżetu gminnego za rok 2020
3. Kontrola MPGK – sprawa wodociągów na terenie gminy
4. Objazd dróg gminnych po okresie zimowym
5. Zapoznanie się ze stanem technicznym obiektów przedszkolnych na terenie gminy
6. Kontrola spłaty zobowiązań gminy (pożyczki i wykup obligacji)
7. Zapoznanie się z rejestrem lokali komunalnych na terenie gminy
8. Kontrola zamówień publicznych oraz inwestycji realizowanych w roku 2020
9. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji zaplanowanych na rok 2021
10. Opiniowanie budżetu i stawek podatkowych na rok 2022
11. Plan pracy na rok 2022
12. Sprawy inne:
a) Opiniowanie materiałów kierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady lub
Burmistrza, dotyczące zakresu działania Komisji
b) Współpraca z pozostałymi Komisjami w zakresie planowanych inwestycji oraz ich
realizacji

Plan pracy został zaakceptowany 3 głosami „za”.
1. Jacek Woroch- za
2. Szymon Taciak - za,
3. Paweł Taciak- za.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.15.30 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Paweł Taciak
Protokolant
Agnieszka Bąk


