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RF.0012.1.5.2020.KBISG

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 13 maja 2020 roku. Obrady
rozpoczęto o godz. 15:00,  a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Szymon Taciak ,
2. Paweł Taciak,
3. Jacek Woroch,
oraz przedstawiciele Urzędu:

4. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
5. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
6. Ilona Skorupka – Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami.

Przewodniczący Komisji P. Taciak powitał zebrane osoby i poinformował, że na posiedzeniu
komisji  omówione  zostaną projekty  uchwał,  które  będą przedmiotem  obrad  XX  Sesji  Rady
Miasta i Gminy Dolsk.

1) W sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r.,
2) W sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Międzychodzie w

drodze przetargu,
3) W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości

stanowiących mienie gminne.

Ad.1
Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która przystąpiła do omówienia projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 r.
Po stronie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe,
celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpłaty z usług) o kwotę 2 000,00 zł na wniosek
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
Natomiast po stronie wydatków w działach:
* 600 Transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
5 507,00 zł w tym:
• na wniosek sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 444,00 zł
• na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 063,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 444,00 zł na
wniosek sołectwa Lubiatowo
* 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75495 pozostała działalność
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1200,00 zł
na wniosek sołectwa Księginki,
* 852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
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- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł na
wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
* 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
3 263,00 zł na wniosek sołectwa Księginki
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”.

Ad.2 Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej
w Międzychodzie w drodze przetargu.
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Dla działki nr 29/5 położonej w Międzychodzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Działka zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Dolsk zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/158/05 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 17 maja 2005r. oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą
Nr XXXVIII/242/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 października 2009r. , Uchwałą
Nr IV/22/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 2 lutego 2011r. oraz Uchwałą XXX/199/13
z dnia 27 lutego 2013r. przeznaczona jest w studium pod planowane tereny zabudowy
mieszkaniowej siedliskowej i jednorodzinnej z możliwością realizacji uzupełniającego
zainwestowania osiedleńczego (zabudowa mieszkaniowa, usługi podstawowe i bytowe
nieuciążliwe i wzajemnie niekolidujące). Według ewidencji gruntów to grunty orne w kl IIIb
i w kl V.
Na pytanie radnego P. Taciaka jaka jest ustalona kwota sprzedaży m2, Kierownik
M. Marchlewska poinformowała, że po podjęciu niniejszej uchwały, zostanie skierowane
pismo do rzeczoznawcy, który określi obecnie obowiązującą stawkę za m2.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej
w Międzychodzie w drodze przetargu został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze
przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne.
Projekt uchwały przedstawiła I. Skorupka – Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami.
Rada Miasta i Gminy Dolsk przeznaczyła do wydzierżawienia w drodze przetargu
nieruchomości stanowiące mienie gminne, których okres dzierżawy upływa w sierpniu 2020
roku.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jacek Woroch- za,
2. Szymon Taciak - za,
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3. Paweł Taciak- za.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienia w drodze przetargu
nieruchomości stanowiących mienie gminne został zaakceptowany 3 głosami „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


