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RF.0012.1.8.2020.KBISG
Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 17 czerwca 2020 roku. Obrady
rozpoczęto o godz. 14:30,  a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli
 Paweł Taciak,

1. Paweł Taciak,
2. Szymon Taciak,
3. Jacek Woroch,
4. Romuald Nawrot,
5. Jan Rzepczyński,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek organizacyjnych:

6. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
7. Ilona Skorupka Inspektor ds.

Na Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych P. Taciak. Powitał zebrane
osoby i poinformował, że przedmiotem obrad posiedzenia będzie omówienie uchwał na XXI
Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz omówienie spraw bieżących.

Ad.1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2020 r.

Skarbnik M. Surmicka zabrała głos i poinformowała, że
Po stronie dochodów zmianie uległy następujące działy:

· 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0010 (wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych) o kwotę 1 387,00 zł.

· 758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:
- zmniejsza się planowane dochody w § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
46 261,00 zł.

· 801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 2057 (Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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) o kwotę 59 378,00 zł (zdalna szkoła),
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami 0830 (Wpływy z usług), a 2310 (Dotacje celowe
otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego) kwoty 50 000,00 zł,
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- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo –
gminnych)) o kwotę 259 659,00 zł.
Po stronie wydatków nastąpiły zmiany w działach:

· 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 2820 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) o kwotę 1 680,00 zł.

· 801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
5 050,00 zł.

W związku z faktem, że uchwały na sesję na której jest udzielane absolutorium dla Burmistrza,
muszą zostać przekazane radnym na 14 dni przed sesją, zostanie wprowadzona podczas sesji
autopoprawka. Dotyczy ona środków finansowych przekazanych z programu zdalna szkoła
na zakup komputerów. Informację o pozyskaniu środków dostaliśmy już po udostępnieniu
uchwały budżetowej radnym, więc jedyną możliwością jest wprowadzenie zmiany do uchwały
podczas sesji, aby można zacząć procedury zakupu komputerów.
Zmiana będzie wprowadzona w dziale 801 oświata i wychowanie w wysokości 55 000,00 zł.
Radny P. Taciak prosi o wyjaśnienie dlaczego w rozdziale 758 zmniejszone są planowane
dochody w subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 46 261,00 zł.
Skarbnik wyjaśniła, że o taką kwotę będzie umniejszona subwencja wobec pierwotnego planu,
który był tylko prognozą. Taka informacja została nam przekazana odgórnie i nie mamy żadnego
wpływu na wielkość kwot.
Radny P. Taciak poprosił jeszcze o informację związane z wydatkami ujętymi w działach
754 i 921, czego one dotyczą.
Skarbnik poinformowała, że w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
kwota zostanie dołożona do wydatków straży pożarnej na zakup bramy garażowej
w miejscowości Lubiatowo. Natomiast w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wydatki zostały zwiększona na renowację figur w kościele w Wieszczyczynie.
Radny J. Woroch odnosząc się do środków finansowych przeznaczonych na zakup komputerów
w ramach programu zdalna szkoła, uważa, że szkoły powinny mieć w ciągu całego roku
szkolnego dostęp do platform edukacyjnych. Pracując obecnie z uczniami i prowadząc zdalne
lekcje nauczyciele jak i uczniowie korzystają z wielu komunikatorów, dzięki którym
porozumiewanie się i możliwość zadawania zdalnie zadań daje duże pole manewru i jest bardzo
pomocna w codziennej pracy w uczniami. Zakup pakietu Microsoft Office 365 umożliwił by takie
prowadzenie zajęć.
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. Pracownik Referatu Gospodarczego i. Skorupka przedstawiła radnym treść pisma,
w którym wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o podział gruntu gminnego w miejscowości
Lipówka, gdyż jest zainteresowany zakupem części działki. W roku 2017 radni nie wyrazili
zgody na sprzedaż tego gruntu, gdyż stali na stanowisku, że gmina powinna gromadzić mienie
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a nie je sprzedawać mimo, że wtedy również byli chętni na zakup działek.  Radni
po przeanalizowaniu całości sprawy stanęli na stanowisku, że koszty podziału  i oddzielenia
ksiąg wieczystych są zbyt wysokie i należy w pierwszej kolejności spróbować wystawić
ten grunt na sprzedaż w całości.
Poprosili również o sporządzenie wykazu, który zostałby udostępniony na stronie
internetowej gminy z wszystkimi gruntami będącymi w posiadaniu gminy, które mogą zostać
wystawione na sprzedaż.

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


