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RF.0012.1.2.2020.KBISG

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 26 lutego 2020 roku. Obrady

rozpoczęto o godz. 12:00,  a zakończono o godz. 14:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Jarosław Kaczmarek,
2. Andrzej Michałowski,
3. Szymon Taciak ,
4. Paweł Taciak,
5. Romuald Nawrot.
oraz przedstawiciele Urzędu:
6. Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
7. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk.

Przedmiotem obrad posiedzenia było:
1. Omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XVIII Sesji.

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-

2029,
c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które

nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
d) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminne.

2. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.

Ad.2. Omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XVIII Sesji.
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:
801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- na wniosek dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie zwiększa się planowane
dochody w § 0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) o kwotę
6 000,00 zł.
Natomiast po stronie wydatków wprowadzono w działach:
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- na wniosek dyrektora zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Masłowie zwiększa się planowane
wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 6 000,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2320 (dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego o kwotę 6 000,00 zł.
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PRZYCHODY Zwiększa się przychody o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu
wolnych środków.
Radny J. Kaczmarek prosi o odpowiedź  co SP Masłowo zrobi z wprowadzonymi środkami.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że środki zostaną przekazane na remont w szkole.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Jacek Woroch- za
4. Szymon Taciak - za,
5. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 5 głosami „za”.

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-
2029.

Skarbnik M. Surmicka wskazała, że zmiany w WPF wynikają ze zmian w uchwale.
Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przeniesienie prawa własności na rzecz
Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - wydłużono okres realizacji
przedsięwzięcia do roku 2023 oraz dodano limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2023
roku. Stosownie do wprowadzonych zmian, zaktualizowano także 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.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Jacek Woroch- za
4. Szymon Taciak -za,
5. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata
2020-2029 został zaakceptowany 4 głosami „za”.

c) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.
Skarbnik. M. Surmicka poinformowała, że w związku z pomyłką pisarską w załączniku
do uchwały Nr XVI/109/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w symbolu rozdziału 80104 o nazwie
Szkoły Podstawowej należy podjąć niniejszą uchwałę w celu sprostowania pomyłki
i przyjęcia prawidłowego symbolu rozdziału dla Szkół Podstawowych 80101.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Jacek Woroch- nieobecny
4. Szymon Taciak -za,
5. Paweł Taciak- za.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 został zaakceptowany 4 głosami „za”.

d) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła I. Skorupa pracownik referatu

gospodarczego. Poinformowała, że Ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że do zadań
burmistrza należy gospodarowanie mieniem komunalnym.
 Przedmiotowa uchwała została podjęta w roku 2008 i dotyczyła ustalenia minimalnych
stawek wywoławczego czynszu dzierżawnego za 1 ha gruntu określoną w kwintalach
pszenicy. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania prawne przedmiotową uchwałę należy
uchylić, bowiem regulowana przez nią materia leży w kompetencji organu wykonawczego
gminy. W związku z tym nowe stawki zostaną określone Zarządzeniem Burmistrza. Na dzień
obecny mamy podpisanych 14 umów z czego 13 obowiązuje do końca sierpnia 2020 roku.
Dzierżawa obejmuje 29 ha. Na przełomie marca/kwietnia będzie ogłoszony wykaz gruntów
przeznaczonych do wydzierżawienia i kolejnym etapem będzie rozpoczęcie procedury
przetargowej.
Radny J. Kaczmarek – na jaki okres czasu będą podpisane dzierżawy ? I. Skorupka- na ten
moment jest to okres 3 letni i raczej taki zostanie podtrzymany.
Radny A. Michałowski – w jakiej wysokości będzie ustalona wysokość czynszu?
I.Skorupka -  na ten moment nie wiemy na jakim poziomie będzie ustalona kwota czynszu.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Jacek Woroch- za
4. Szymon Taciak -za,
5. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
stanowiących mienie gminne został zaakceptowany 5 głosami „za”.

3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok.
Członkowie komisji przystąpili do opracowania sprawozdania z działalności komisji
za 2019 rok.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4. Radny A. Michałowski odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego Komisji
P. Taciaka  rezygnację z funkcji członka komisji.  Rezygnację złożył również radny
J. Kaczmarek.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.14.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk



Załącznik nr 3
         do protokołu

       RF.0012.1.2.2020.KBISG

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
  za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych w składzie:
· Szczepaniak Filip – przewodniczący
· Kaczmarek Jarosław – członek,
· Michałowski Andrzej- członek,
· Taciak Paweł – członek,
· Taciak Szymon – członek.

została powołana Uchwałą nr II/5/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu 3 grudnia 2018r.

W dniu 13 stycznia 2020 roku Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak złożył na ręce
Przewodniczącego Rady R. Nawrota rezygnację z członkostwa w komisji. W dniu 22 stycznia
2020 roku Uchwałą nr XVII/117/20 Rada Miasta i Gminy Dolsk odwołała F. Szczepaniaka ze
składu komisji, natomiast Uchwałą nr XVII/119/20 z dnia 22 stycznia 2020 roku Rada Miasta
i Gminy Dolsk uzupełniła skład osobowy komisji o radnego J. Worocha.
Po ukonstytuowaniu się na przewodniczącego komisji wybrany został radny P. Taciak, który
sprawują tą funkcję od dnia 22 stycznia 2020 roku.
Skład osobowy Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych od dnia 22 stycznia 2020 roku
przedstawia się następująco:

· Taciak Paweł  – przewodniczący
· Kaczmarek Jarosław – członek,
· Michałowski Andrzej- członek,
· Taciak Szymon – członek,
· Woroch Jacek- członek.

Zgodnie z paragrafem 2 Uchwały nr II/5/18 komisja działa w następującym zakresie:
a) opiniowania projektu budżetu Gminy,
b) opiniowania propozycji wysokości podatków lokalnych,
c) opiniowania sprawozdań finansowych,
d) opiniowania wykonania budżetu za poprzedni rok,
e) analizy finansowej realizowanych inwestycji,
f) polityki gospodarczej i finansowej Gminy,
g) spraw inwestycyjnych,
h) spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego,
i) spraw dotyczących Funduszu Sołeckiego i Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 18 posiedzeń.
Przedmiotem obrad było przede wszystkim omówienie projektów zmian odnoszących się do
uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2019 rok, opiniowanie uchwał, które zgodnie z
przedmiotem zostały skierowane do komisji oraz wyrażenie opinii o przedstawionym
projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok. Komisja zgodnie z założonym planem pracy na
2019 rok obszernie zrealizowała temat rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Masłowie



wraz z budową sali gimnastycznej. W posiedzeniu tym uczestniczyli również projektant D.
Chwieralski, przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Masłowie oraz
mieszkańcy.
Odnośnie oceny prac przygotowawczych do realizacji zadań inwestycyjnych został
omówiony temat na przykładzie budowy świetlicy w Księginkach.
Temat dotyczący objazdu dróg gminnych po okresie zimowym został zrealizowane wspólnie
przy udziale pracownika urzędu na posiedzeniu wyjazdowym w połączeniu z komisją
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Realizacja tematu dotyczącego sieci internetu szerokopasmowego została przedstawiona
członkom komisji na posiedzeniu komisji,  jednakże jego wykonanie na terenie gminy nie
spełniło oczekiwań mieszkańców, gdyż nie wszystkie wsie zostały nim objęte. Zaznaczyć
należy, że Gmina nie była inwestorem przy tej realizacji i nie mogła mieć realnego wpływu
na miejsca, które zostaną objęte inwestycją.
Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zostało przedstawione na posiedzeniu komisji,
jednakże członkowie komisji wnoszą o zastanowienie się, aby środki zabezpieczone
w funduszu sołeckim można było przeznaczyć w określonej wartości procentowej
uzależnionej od wysokości funduszu na organizację wioskowych imprez integracyjnych.
Komisja również zajmowała się tematami spoza planu pracy komisji, a które pojawiały się w
ciągu roku. Odbyło się między innymi spotkanie z przedstawicielami Związku Spółek
Wodnych ze Śremu, z inicjatywy radnego J. Kaczmarka został poruszony temat wydłużenia
linii komunikacyjnej na trasie Śrem-Mełpin.
W jednym z posiedzeń uczestniczył również Prezes LKS Zawisza Dolsk A. Gościniak, który
przedstawił radnym informacje związane z inwestycją – budową nawodnienia boiska
sportowego.
Komisji opiniowała również pisma mieszkańców wpływające do Urzędu Miasta i Gminy,
które dotyczyły budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę Komisja stwierdza, że założony plan pracy komisji za rok 2019
został zrealizowany wyczerpująco.
Członkowie komisji podczas posiedzenia opracowali również plan pracy Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych na 2020 rok.

Przewodniczący Komisji
Paweł Taciak


