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RF.0012.1 3. .2020.KBISG

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 12 marca 2020 roku. Obrady

rozpoczęto o godz. 7:15,  a zakończono o godz. 8:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Jarosław Kaczmarek- nieobecny
2. Andrzej Michałowski - nieobecny
3. Szymon Taciak,
4. Paweł Taciak,
5. Jacek Woroch,.
oraz przedstawiciele Urzędu:
6. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk.
7. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
8. Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg.

Przedmiotem obrad posiedzenia było:
1. Omówienie uchwały, która będzie przedmiotem obrad XIX Sesji.
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.

2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XIX Sesji.
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Skarbnik poinformowała, że po stronie dochodów zmianie uległy następujące dane:
W dziale 700 w  rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 18 000,00 zł.
W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 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 § 0570 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób fizycznych) o kwotę 5 210,45 zł.
Po stronie wydatków w dziale 600 Transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
30 000,00 zł.
W dziale 750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych) o kwotę 6 130,15 zł.
W rozdziale 75095 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych) o kwotę 1 069,71 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie:
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W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych) o kwotę 558,12 zł.
W dziale 851 Ochrona zdrowia:
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
10 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 13 797,46 zł.
W dziale 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 36 000,00 zł.
W dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
4 300,00 zł w tym:

* zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
* zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 700,00 zł na wniosek Funduszu
Sołeckiego Błażejewo,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 9 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 7 500,00 zł.
W dziale 926  Kultura fizyczna:
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Błażejewo,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 3 700,00 zł na wniosek Funduszu Sołeckiego Błażejewo.
Zwiększa się przychody o kwotę 80 844,99 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych
środków.
Radny P. Taciak – prosi o wyjaśnienie na co zostaje przeznaczona kwota 30.000,00 zł
w rozdziale 60016, oraz kwota w rozdziale 85154
Skarbnik  M. Surmicka – środki zostaną przeznaczone na utwardzenia terenu na osiedlu
Podrzekta.
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 zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 3 głosami „za”, przy nieobecności 2 członków komisji.

Ad.2. Sprawy bieżące.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska poinformowała członków komisji,
że wpłynęły do urzędu 2 wnioski z prośbą o wykup gruntów stanowiących mienie gminne.
Pierwszy wniosek dotyczy działki położonej w Międzychodzie, która do sierpnia 2020 roku
zgodnie z zawartą umową jest dzierżawiona. Sprzedaż  tej działki odbyłaby się w drodze
przetargu.
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Drugi wniosek dotyczy działki położonej w Dolsku na ul. Podrzekta w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. W tym przypadku nie ma potrzeby
ogłaszania przetargu.
Komisja stanęła na stanowisku że zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku Kierownik
M. Marchlewska może rozpoczynać procedury zmierzające do sprzedaży działek
stanowiących mienie gminne.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Pracownik Referatu Gospodarczego M. Gogół poinformował radnych, że Starostwo
Powiatowe w Śremie przekazało do nas interpelację złożoną przez radną powiatową S.
Dopierałę.  Interpelacja dotyczy budowy oświetlenia drogowego od skrzyżowania z drogą
434 w stronę Masłowa. Wniosek podobnej treści był już przedmiotem obrad komisji.
Członkowie komisji podjęli decyzję zgodną i jednakową dla wszystkich wniosków
składanych w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego w gminie, że do czasu spłaty
zobowiązania na modernizację oświetlenia drogowego, które upłynie w 2021 roku nie będą
rozpoczynane kolejne tego typu inwestycje.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.8.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk


