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RF.0012.1.17.2020.KBISG

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 30 listopada 2020 roku.
Obrady rozpoczęto o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział:
1. Paweł Taciak,
2. Szymon Taciak,
3. Jacek Woroch,
4. Romuald Nawrot,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

5. Barbara Wierzbińska Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
6. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
7. Marek Gogół Inspektor

Przewodniczący komisji P. Taciak powitał zebrane osoby i poinformował, że przedmiotem
obrad posiedzenia będzie:

a) omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej,

b) zapoznanie się członków komisji z opinią o projekcie budżetu wypracowaną przez
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisję Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.

c) Wypracowanie opinii o projekcie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 rok przez
Komisję Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Ad. a)
Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy
finansowej w formie dotacji celowej.
Projekt uchwały omówił Inspektor M. Gogół.
Dnia 26 wrześni 2019 roku 6 powiatów i Miasto Poznań podpisały porozumienie w sprawie
powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych
przewozach pasażerskich. Celem porozumienia było zapewnienie funkcjonowania linii
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez spółkę PKS
Poznań S.A. szczególnie w korytarzach pozbawionych dostępu do linii Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej tak, aby na obszarze metropolitalnym nie występowało zjawisko nierównego
traktowania mieszkańców ze względu na stan istniejącej infrastruktury kolejowej. Z uwagi na
stałe zwiększanie liczby połączeń kolejowych, Marszałek Województwa Wielkopolskiego
nie przewiduje na terenie gminy organizacji jakichkolwiek linii autobusowych o zasięgu
wojewódzkim. Obecnie autobusy PKS Poznań S.A. realizują na terenie powiatu śremskiego
65 kursów na dobę, w tym na terenie gminy Dolsk 18 kursów na dobę w dni robocze.
Utrzymanie połączeń, zwłaszcza w dobie pandemii i przy wprowadzaniu ograniczeń
pod względem liczby przewożonych pasażerów nie byłoby możliwe bez wsparcia
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finansowego 16 gmin, w tym Gminy Dolsk. Głównym zadaniem linii obsługiwanych przez
spółkę na terenie gminy Dolsk jest dowóz mieszkańców gminy do zakładów pracy na terenie
Śremu, Gostynia i Poznania oraz do szkół ponadpodstawowych i wyższych. Planuje się,
że połączenia PKS Poznań S.A. mają uzupełnić system komunikacyjny bazujący
na Poznańskiej Kolei Metropolitarnej, a udzielenie pomocy finansowej na pierwsze półrocze
2021 roku jest etapem przejściowym do czasu powołania Regionalnego Związku
Transportowego Powiatowo-Gminnego. Na pierwsze półrocze zaplanowana jest dotacja
w wysokości 60.000,00 zł.
Radny P. Taciak poprosił o odpowiedź z czego wynika kwota zmniejszonej dotacji
w porównaniu do roku 2020.
M. Gogół odpowiedział, że m.in. z reorganizacji kurów.
Radny J. Woroch zapytał się o możliwość prawną aby naszymi autokarami szkolnymi
przewozić  bezpłatnie mieszkańców gminy przy okazji wykonywania kursów szkolnych.
Burmistrz B. Wierzbińska odpowiedziała, że wiązałoby się to z zakupem kas fiskalnych
i sprzedażą biletów, nie ma bowiem możliwości prawnej aby za darmo przewozić
mieszkańców.
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 - za,
3. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie
dotacji celowej został zaakceptowany 3 głosami „za”.

M.  Gogół poinformował radnych,  że  wpłynął do  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Dolsk  kolejny
wniosek o rozbudowę oświetlenia drogowego. Wniosek dotyczy sołectwa Księgniki, -
przedłużenie ulicy Polnej w Dolsku. W 2019 r. sołectwo opłaciło projekt oświetlenia
drogowego, który został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe decyzją o pozwolenie
na budowę 9 opraw oświetleniowych. Na ten moment sołectwo zapoczątkowało to działanie,
została zamontowana jedna oprawa oświetleniowa, jednakże  sołtys wnioskuje o pomoc
finansową przy budowie opraw oświetleniowych, gdzie koszt postawienia jednej wynosi ok.
6.000,00 zł.
Radny P. Taciak podsumował, że wszystkie wnioski traktowane są równo, także jakiekolwiek
inwestycje oświetleniowe będą mogły być realizowane po spłacie zadłużenia wobec Enea
Oświetlenie. W przyszłym roku zostanie zorganizowane spotkanie na którym radni zapoznają
się ponownie z wszystkimi złożonymi wnioskami w sprawie budowy oświetlenia
i na podstawie analizy i pilności zapotrzebowania będą w miarę możliwości finansowych
przekazywane do realizacji.

b) zapoznanie się członków komisji z opinią o projekcie budżetu wypracowaną przez
Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisję Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Opinię o projekcie budżetu odczytał Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych J. Woroch.( zał. nr2)
Opinię o projekcie budżetu na 2021 rok odczytał  członek Komisji Rolnictwa R. Nawrot. (zał.
Nr 3)
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Ad.  c)  Wypracowanie  opinii  o  projekcie  budżetu  przez  Komisję Budżetu  i  Spraw
Gospodarczych.
Skarbnik M. Surmicka jeszcze raz poinformowała członków komisji budżetu o głównych
założeniach projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Po stronie dochodów zaplanowano
kwotę 26 039 797,05 zł, a po stronie wydatków kwotę  25 588 441,28  zł.
Do budżetu wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych jako przychody w wysokości 651 504,23 zł. Przeznacza się je na
spłatę zobowiązań.
Nadwyżkę w kwocie 451 355,77 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań :

spłatę pożyczki  zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę
kanalizacji Księginki Małachowo II etap

182 860,00

wykup obligacji komunalnych w DNB Bank Polska S.A. 920 000,00

Opracowując budżet miasta i gminy na 2021 rok przyjęto stawki  podatków i opłat lokalnych
podwyższone o wskaźnik 3,9 % .
Do obliczenia podatku  rolnego przyjmuje się cenę 1dt  żyta 58,55 zł, to jest stawkę 146,38 zł
dla gospodarstw rolnych i stawkę 292,75 zł  dla działek i powierzchnię 4 957,4277 (osoby
fizyczne) 1 398,9134 (osoby prawne) ha przeliczeniowych po uwzględnieniu ulg i zwolnień.
Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 19.10.2020 r.
(M.P z 2020, poz. 982), wynosi 58,55 za 1dt.
W porównaniu z rokiem 2020 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 146,15 zł
obecna jest wyższa o 0,23 zł tj. 0,15 %.
W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału
w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok na podstawie informacji podanej
przez Ministra Finansów  - pismo ST3.4750.30.2020.

Dochody ogółem 26 039 797,05 zł

Udział procentowy
poszczególnych

dochodów w dochodach
ogółem

dochody własne 9 311 398,77 zł 35,76

dotacje celowe na zadania własne 108 244,28 zł 0,42

dotacje celowe na zadania zlecone 8 729 434,00 zł 33,52

subwencje 7 800 944,00 zł 29,96
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.
a i b ustawy lub płatności  w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego

89 776,00 zł 0,34

Dokonuje się podziału dochodów na : 26 039 797,05 zł Udział procentowy
poszczególnych dochodów w
dochodach ogółem

dochody bieżące 25 793 661,05 zł 99,05
dochody majątkowe      246 136,00 zł 0,95
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Plan w zł wydatków na 2021 rok został opracowany przy założeniu:
- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 1,8%,
- składki ZUS (emerytalna – 9,76%, rentowa – 4,5%, wypadkowa – procent składki jest
uzależniony od rodzaju działalności i kategorii ryzyka),
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wynosi 2 800,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń
w 2020 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.
W 2021 r. Gmina przewiduje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zgodnie z art.21 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426
ze zm.).
W planie finansowym na 2021 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych
gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 poz.713) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych,
zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty
samorządowej.

Wydatki ogółem 25 588 441,28 zł

Udział procentowy
poszczególnych

dochodów w dochodach
ogółem

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 882 628,21 zł 38,62
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu
administracji rządowej

8 729 434,00 zł 34,11

wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 506 156,95 zł 1,98

kwota dotacji podmiotowej i celowych 818 416,40 zł 3,2

kwota rezerwy ogólnej i celowej 110 000,00 zł 0,43

pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin 5 541 805,72 zł 21,68

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
należą

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna
wsi 35 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 35 000,00

Projekt sieci wodociągowej w
miejscowości Kotowo 35 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 100 000,00
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6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 100 000,00

Opłata za ustanowienie służebności
gruntowej 30 000,00

Zakup nieruchomości 70 000,00
750 Administracja publiczna 101 900,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 101 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 80 000,00

Projekt i dostosowanie wejścia do
UMiG  w  Dolsku  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych wraz z
remontem jezdni

80 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 21 900,00

Zakup oprogramowania serwerowego
(bazodanowego) na potrzeby UMiG
w Dolsku

21 900,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa 26 911,71

75412 Ochotnicze straże pożarne 26 911,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 26 911,71

Rozbudowa remizy w Małachowie - FS
Małachowo 26 911,71

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 100 417,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach 11 417,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 11 417,00

Budowa garażu - FS Księginki 11 417,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 56 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 56 000,00

Budowa oświetlenia drogowego - FS
Masłowo 15 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego (ul.
Maliny) - FS Nowieczek 14 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego (ul.
Ogrodowa) - FS Wieszczyczyn 20 000,00

Zakup lamp solarnych - FS Drzonek 7 000,00

90019
Wpływy i wydatki związane z

gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska

33 000,00

6230 Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie 33 000,00



6

kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych

Dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji - wymiana systemów
ogrzewania węglowego na nowe
ekologiczne źródła ogrzewania na
terenie gminy Dolsk

33 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 22 928,24

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby 22 928,24

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 22 928,24

Ocieplenie wigwamu - FS Lipówka 10 466,68
Rozbudowa wigwamu - FS

Pokrzywnica 12 461,56

926 Kultura fizyczna 119 000,00

92601 Obiekty sportowe 100 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100 000,00

Remont sali sportowej w Dolsku 100 000,00

92695 Pozostała działalność 19 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 19 000,00

Budowa  sceny  plenerowej  -  FS
Międzychód 19 000,00

 Razem kwota wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych wynosi 506 156,95 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 1,98 % w stosunku do ogółem planowanych
wydatków  (tj. 25 588 441,28 zł ) na 2021 rok.

Skarbnik M. Surmicka przedstawiła również informacje porównującą wielkość subwencji i
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2020 i 2021.

2020 2021 RÓŻNICA

SUBWENCJA                7 195 497,00 zł                7 800 944,00 zł                  605 447,00 zł

UDZIAŁ PIT                4 054 940,00 zł                3 881 976,00 zł -                172 964,00 zł

RAZEM              11 250 437,00 zł              11 682 920,00 zł                  432 483,00 zł
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SUBWENCJA+DOCHODY WŁASNE I WYDATKI
2020 2021

RAZEM                  5 094 066,00 zł                   5 352 995,00 zł
SUBW. OŚWIATOWA                  4 695 416,00 zł                   5 002 145,00 zł
DOCHODY                     398 650,00 zł                      350 850,00 zł
RAZEM                  7 719 034,09 zł                   8 869 375,55 zł
WYDATKI                  7 719 034,09 zł                   8 869 375,55 zł

DOŁOŻONO -               2 624 968,09 zł  -               3 516 380,55 zł

Przystąpiono do szczegółowej analizy projektu budżetu na 2021 rok i zadawania pytań.
· Radny P. Taciak poprosił o wytłumaczenie dlaczego w dziale 756 w załączniku

nr 1 do projektu uchwały w dwóch rozdziałach zostały zapisane wpływy z podatku.
· Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że w rozdziale 75615 zostały ujęte wpływy

z podatku od osób prawnych, a w rozdziale 75616 wpływy z tego samego tytułu
ale od osób fizycznych.

· Radny P. Taciak – w załączniku nr 3 do projektu uchwały rozpisany został plan
przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok, radny poprosił o omówienie tych
zapisów.

· Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że pod przychodami zostały zapisane wolne
środki  z  2019  roku,  natomiast  na  rozchody  składają się -   wykup  obligacji  w  DNB
NORD w wysokości 920.000,00 zł oraz spłata ostatniej części pożyczki na budowę
kanalizacji Księginki Małachowo w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
w wysokości 182.860,00 zł.

· Radny P. Taciak odnosząc się do załącznika nr 5 do projektu uchwały dotyczącego
planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, poprosił
o wskazanie na jaki zakup inwestycyjny jest zaplanowana kwota 80.000,00 zł.

· Skarbnik M. Surmicka – ZGK w Dolsku zaplanował wydatki inwestycyjne na zakup
samochodu dostawczego Furgon w wysokości 40.000,00 zł oraz wykonanie studni
zastępczej w Małachowie również  w wysokości 40.000,00 zł.

· Radny P. Taciak poprosił o odpowiedź dotyczącą zapisu w objaśnieniach do projektu
budżetu miasta i gminy Dolsk w kwestii podatku od nieruchomości od budowli, od
rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do
odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 0,1 % a od
pozostałych budowli 2%. Czy osoby fizyczne również odprowadzają tego typu
podatek?

· Skarbnik M. Surmicka- jest to rodzaj podatku naliczany od wartości budowli,
płatnikiem tego podatku są przede wszystkim osoby prowadzące działalność
gospodarczą inną niż rolnicza, płatnikiem podatku od rurociągów i przewodów
rozdzielczej wody  oraz od budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania
ścieków są osoby prawne.

· Radny P. Taciak – w podziale dochodów ujęta została kwota 89.776,00 zł i jej udział
procentowy w wysokości 0,34 %. Jakiej dotacji celowej dotyczy ten dochód.
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· Skarbnik M. Surmicka – odpowiedziała, że będzie to ostateczne rozliczenie budowy
świetlicy w Księginkach, II transza zwrotu. Wniosek o płatność został już złożony,
czekamy za zwrotem środków finansowych od Urzędu Marszałkowskiego.

· Radny P. Taciak do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych należą w dziale 700 w paragrafie 6060 wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych ujęte w dwóch pozycjach - opłata za
ustanowienie służebności gruntowej oraz zakup nieruchomości. Jakich inwestycji
dotyczą dokładnie te wydatki.

· Skarbnik M. Surmicka – opłata za ustanowienie służebności gruntowej w wysokości
30.000,00 zł przeznaczona jest na wykup od 3 osób służebności, natomiast zakup
nieruchomości w wysokości 70.000,00 zł zostanie przeznaczony na zakup działek w
Mszczyczynie, Małachowie, Dolsku oraz na poszerzenie drogi w Nowieczku.

· Radny J. Woroch nawiązując do poprzedniego posiedzenia komisji, dodał,
że zaproponowany remont i modernizację instalacji elektrycznej na sali widowiskowej
prosi aby mieć na uwadze przy planowaniu kolejnego budżetu, ta propozycja w żadnej
mierze nie odnosi się do zmiany obecnego projektu budżetu.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad
zaakceptowaniem przedstawionego projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały w sprawie  projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2021 został
zaakceptowany 3 głosami „za.

Następnie Skarbnik M. Surmicka omówiła założenia projektu uchwały w sprawie ustalenia
projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2021-2029.
Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy jest projekt uchwały
budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dolsk za lata
2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz wytyczne
Ministerstwa Finansów, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych
będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.
W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono
wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dolsk na dzień przygotowania
projektu. Ustawa o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa
obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej,
sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień
podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym,
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dolsk została przygotowana na lata 2021-2029.
Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione
w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok.   Dochody bieżące
prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
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5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy
z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od
nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:
1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

Prognozy wydatków Gminy Dolsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących
i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3) pozostałe wydatki bieżące.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami
do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane
makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost
dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym
prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Dolsk
2021 2022 2023 2024

Dochody 26 039 797,05 26 588 034,00 27 335 467,00 28 118 833,00
Wydatki 25 588 441,28 25 788 034,00 26 635 467,00 27 218 833,00
Wynik
budżetu 451 355,77 800 000,00 700 000,00 900 000,00

2025 2026 2027 2028
Dochody 28 924 648,00 29 773 955,00 30 648 200,00 31 526 500,00
Wydatki 27 924 648,00 28 760 955,00 29 548 200,00 30 426 500,00
Wynik
budżetu 1 000 000,00 1 013 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

2029
Dochody 32 385 502,00
Wydatki 31 885 502,00
Wynik
budżetu 500 000,00

W budżecie Gminy Dolsk na 2021 r. zaplanowano przychody w kwocie 651.504,23 zł.
Przychody te w całości obejmują wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
o finansach publicznych. W latach 2022-2029 przychodów nie planuje się.

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika
faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek
i wyemitowanych obligacji wynosi 8 215 860,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku
2029. Kwota wykazywana jako kwota długu w wierszu 6 jest nadto powiększona o wartość
78.474,35 zł, która wynika z umów spłacanych wydatkami, zaliczanych do Państwowego
Długu Publicznego.

Wobec braku pytań do przedstawionego projektu WPF radni przystąpili do przeprowadzenia
głosowania nad zaakceptowaniem go.
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Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
4. Jacek Woroch- za
5. Szymon Taciak - za,
6. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Dolsk na lata 2021-2029 rok został zaakceptowany 3 głosami „za.

Członkowie komisji przystąpili do opracowania opinii o przedstawionym projekcie budżetu
na 2021 rok. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.16.30 zakończył  je.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk
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Załącznik nr 2 do protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia
30.11.2020 r.

Opinia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych dot. projektu budżetu 2021 rok.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych w składzie:
- Paweł Taciak
- Jacek Woroch
- Szymon Taciak
na swoim posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020, po przedstawieniu projektu uchwały
budżetowej na 2020 rok przez Skarbnika M. Surmicką, Burmistrza B. Wierzbińską oraz
Sekretarza M. Godawę  i omówieniu poszczególnych zapisów stwierdziła, że projekt
został opracowany  z uwzględnieniem określonych przez ustawodawcę elementów
obligatoryjnych i fakultatywnych. Przy  tworzeniu budżetu kierowano się
podstawowymi zasadami budżetowymi:
- zasadą jedności,
- jawności,
- szczegółowości
W projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok dochody kształtują się   na poziomie
26 039 797,05 zł na co składają się:
 - 25 793 661,05 zł dochody bieżące,
 - 246 136,00 zł dochody majątkowe
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 25 588 441,28 zł w tym:
 - 25 082 284,33 zł wydatki bieżące,
 - 506 156,95 zł wydatki majątkowe  co przedstawia poniża tabela.

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
należy:
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Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 35 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitarna wsi 35 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 35 000,00

Projekt sieci wodociągowej w
miejscowości Kotowo 35 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 100 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 100 000,00

Opłata za ustanowienie
służebności gruntowej 30 000,00

Zakup nieruchomości 70 000,00
750 Administracja publiczna 101 900,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 101 900,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 80 000,00

Projekt i dostosowanie wejścia
do UMiG w Dolsku do
potrzeb osób
niepełnosprawnych wraz z
remontem jezdni

80 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 21 900,00

Zakup oprogramowania
serwerowego
(bazodanowego) na potrzeby
UMiG w Dolsku

21 900,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 26 911,71

75412 Ochotnicze straże pożarne 26 911,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 26 911,71

Rozbudowa remizy w
Małachowie - FS Małachowo 26 911,71

900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 100 417,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach 11 417,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 11 417,00

Budowa garażu - FS Księginki 11 417,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 56 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 56 000,00
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budżetowych
Budowa oświetlenia drogowego

- FS Masłowo 15 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego
(ul. Maliny) - FS Nowieczek 14 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego
(ul. Ogrodowa) - FS
Wieszczyczyn

20 000,00

Zakup lamp solarnych - FS
Drzonek 7 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

33 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych

33 000,00

Dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji -
wymiana systemów
ogrzewania węglowego na
nowe ekologiczne źródła
ogrzewania na terenie gminy
Dolsk

33 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego 22 928,24

92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 22 928,24

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 22 928,24

Ocieplenie  wigwamu  -  FS
Lipówka 10 466,68

Rozbudowa wigwamu - FS
Pokrzywnica 12 461,56

926 Kultura fizyczna 119 000,00

92601 Obiekty sportowe 100 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 100 000,00

Remont sali sportowej w Dolsku 100 000,00

92695 Pozostała działalność 19 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 19 000,00
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Razem kwota wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych wynosi 506 156,95 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 1,98 % w stosunku do ogółem planowanych
wydatków  (tj. 25 588 441,28 zł ) na 2021 rok.
Proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców,
a możliwościami finansowymi gminy.
Należy również podkreślić że wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku 2021 wyniesie
27,32 %  planowanych dochodów, co mieści się  w granicach określonych przez art. 170
ustawy o finansach publicznych.
Należy  także  zaznaczyć,  że  ujęte  w  projekcie  budżetu  gminy  dochody  w  wysokości
26 039 797,05 złotych pokrywają w pełni wydatki w wysokości 25 588 441,28 złotych,
a planowana nadwyżka budżetu w kwocie 451 355,77 zł zostanie przeznaczona na spłatę
pożyczek i wykup obligacji komunalnych.
W związku z powyższym należy podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody
w porównaniu  z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu
budżetu gminy.
Członkowie Komisji pozytywnie odnieśli się do faktu, że w budżecie zabezpieczono
środki na zadanie „wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne
źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk”. Warto zwrócić uwagę, że środki
te są dwukrotnie wyższe, niż w roku bieżącym. Radni wyrażają nadzieję, że przyczyni
się to do poprawy jakości powietrza w gminie oraz budowania świadomości
ekologicznej mieszkańców.
Kolejne dwa ważne projekty inwestycyjne w naszej gminie, to projekt i dostosowanie
wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z remontem jezdni
oraz zakup oprogramowania serwerowego (bazodanowego) na potrzeby UMiG
w Dolsku. Infrastruktura informatyczna wymaga znacznego doinwestowania i to
powinno być naszym priorytetem. Elementem pracy zdalnej jest umożliwienie
pracownikom korzystania ze sprzętu komputerowego spełniającego określone
wymagania i posiadającego odpowiednie zabezpieczenia, a sytuacja pandemiczna
w jakiej się znaleźliśmy odsłoniła nasze braki w tym zakresie.
Na podstawie § 64 Statutu Gminy Dolsk Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
po przeanalizowaniu projektu budżetu oraz po zapoznaniu się z opiniami Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych   pozytywnie opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
projekt budżetu gminy na 2021 rok i wnosi o jego uchwalenie.

Podpisy członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Przewodniczący – Paweł Taciak ………………………………………….

Budowa  sceny  plenerowej  -  FS
Międzychód 19 000,00
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2. Członek komisji - Jacek Woroch ..……………………………………….
3. Członek Komisji- Szymon Taciak ………………………………………...


