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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych z dnia 18 sierpnia 2021r.
Obrady rozpoczęto o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:00.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
· Taciak Paweł,
· Woroch Jacek,
· Nawrot Romuald,
· Rzepczyński Jan,
· Gmerek Monika,
· Szczepaniak Filip.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Oraz przedstawiciele Urzędu:
· Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
· Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
· Ilona Skorupka – Inspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami,
· Beata Ciachowska – Inspektor ds. oświaty i działalności gospodarczej.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w pierwszej kolejności przedmiotem obrad będzie
przedstawienie i omówienie projektów uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,
c)  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 1463

położonej w Dolsku na rzecz użytkownika wieczystego,
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych o nr działki 1475

i nr 1476  położonych w Dolsku na rzecz użytkownika wieczystego,
e) w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
f) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na rok szkolny

2021/2022,
g) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy
Dolsk,

h) sprawy bieżące.

Ad. a) przedstawienie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
Dolsk na rok 2021.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zwiększa się planowane dochody o kwotę
103 882,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 839 824,88 zł.
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:



 - 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 56 005,10 zł z tytułu otrzymania zwrotu części wydatków w ramach
Funduszu Sołeckiego, - zwiększa się planowane dochody w § 6330 (dotacje celowe
otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)) o kwotę 27 409,17 zł z tytułu
otrzymania zwrotu części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę
7 500,00 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zwiększa się
planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19) o kwotę 20 500,00 zł.
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Pomoc społeczna:
- 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 2 467,74 zł z tytułu otrzymania dotacji W rozdziale 85295 Pozostała
działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 17 897,99 zł - zmniejsza się planowane
dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 12 897,99 zł – środki pochodzące
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 26 656 055,71 zł .
Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 183 769,17 zł .
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 961 275,24 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie
z załącznikiem nr 2; odpowiednio:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
15 000,00 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych)
o kwotę 37 282,01 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych)
o kwotę 8 384,79 zł w tym: * zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł, *
zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13 384,79 zł na wniosek sołectwa Mełpin, -
zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 12 884,79 zł na wniosek sołectwa Mełpin,
750 Administracja publiczna:
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 28 000,00 zł na zakup pojazdu,
851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
13 000,00 zł (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:



- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
4 150,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zwiększa
się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 750,00 zł -
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, - zwiększa się planowane
wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 100,00
zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
601,00 zł na wniosek sołectwa Trąbinek, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup
usług pozostałych) o kwotę 9 167,52 zł na wniosek sołectwa Brześnica, - zwiększa
się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę
9 367,52 zł na wniosek sołectwa Brześnica, W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt: -
zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego) o kwotę 600,00 zł,
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 900 zł, w tym: · na wniosek sołectwa Trąbinek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
2 900,00 zł, · na wniosek sołectwa Mełpin zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 000,00
zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 200 zł
na wniosek sołectwa Brześnica, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług
pozostałych) o kwotę 3 501,00 zł na wniosek sołectwa Trąbinek,
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 500,00 zł, w tym: · na wniosek sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
500,00 zł, · na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę
2 000,00 zł,
zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 2 000,00 zł
na wniosek sołectwa Mszczyczyn.
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 321 669,15 zł
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 639 606,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

· Radny P. Taciak zapytał czy zwrot części wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego
dotyczy roku 2021?

· Skarbnik M. Surmicka objaśniła, że zwrot dotyczy roku 2020. W bieżącym roku
do końca maja składamy wniosek o zwrot części wydatków z Funduszu Sołeckiego
za rok poprzedni.

· Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że kwota 15 000,00 zł z działu 600 Transport
i łączność, w rozdziale 60016 § 4210 zostanie przekazana na zakup 3 wiat
przystankowych:  2  szt.  do  miejscowości  Drzonek  oraz  1  szt.  do  miejscowości
Lubiatowo. Kwota 37 282,01 zł z § 4270 będzie przeznaczona na prace remontowe:
- Kotowo – złagodzenie skarpy – 8 000,00 zł,
- Drzonek – utwardzenie i wykorytowanie terenu przy przystanku szkolnym
 – 13 000 ,00 zł,
- Przepust w Pince – 10 000,00 zł,
-  Os.  Jaskółki,  ul.  Powstańców  Wlkp.  -  wpłynął  wniosek  mieszkańca  z  tytułu
zalewania posesji – 6 000,00 zł.



· Radny P. Taciak zapytał o zakup samochodu, czy przeznaczona kwota 28 000,00 zł
będzie  kwotą na  zakup czy  o  tą kwotę samochód będzie  droższy?  Czy są już oferty
i wybrany model?

· Skarbnik M. Surmicka odpowiedziała, że kwota 28 000,00 zł jest kwotą wprowadzoną
do budżetu na zakup samochodu służbowego głównie na potrzeby Pracowników
Referatu Gospodarczego w związku z licznymi wyjazdami na wszelkie lustracje,
oględziny oraz interwencje.

· Burmistrz B. Wierzbińska powiedziała, że decyzja o zakupie samochodu służbowego
została podjęta po kolejnym zdarzeniu uszkodzenia prywatnego samochodu
Pracownika (rozbita miska olejowa, holowanie).
Kwota 28 000,00 zł jest przeznczona na zakup samochodu oraz opłaty (ubezpieczenie,
przegląd).

· Radny J. Woroch dopytał o przyczyny zwiększenia planowanych wydatków w § 4210
w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 pozostała działalność o kwotę 1 500,00
zł  - na wniosek sołectwa Mełpin zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 500,00 zł
- na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę
2 000,00 zł.

·  Skarbnik M. Surmicka wyjaśniła, że są to przesunięcia wydatków, ale budżety
funduszy sołeckich nie ulegają zmniejszeniu, ich wartość pozostaje bez zmian.

· Radny J. Woroch zapytał czy obecna - betonowa wiata przystanku w Drzonku będzie
zburzona i w którym miejscu docelowo mają zostać postawione nowe.

· Skarbnik M. Surmicka – Dotychczasowa betonowa wiata zostanie zlikwidowana, a na
jej miejscu powstanie nowa, druga natomiast zostanie usytuowana po przeciwnej
stronie.

· Burmistrz B. Wierzbińska – Wiata przystanku przy świetlicy wiejskiej zostanie
wymieniona  na nową z powodu złego stanu i uszkodzenia spowodowanego
wypadkiem.

· Burmistrz B. Wierzbińska – W dniu dzisiejszym (18.08.2021r.) miało miejsce
spotkanie z Sołtysem wsi Lubiatowo,  Radnym Lubiatowa oraz Rodzicami dzieci
korzystających z przejazdów autobusem szkolnym. Podjęto decyzję iż związku
z wąskimi poboczami, trudnym ukształtowaniem terenu w  Lubiatowie oraz ścisłej
zabudowy mieszkaniowej wiata przystankowa zostanie usytuowana  przy boisku
sportowym, naprzeciwko starej szkoły.

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

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – nieobecny

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok
został zaakceptowany 2 głosami „za”.

Ad. b) omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029.
Magdalena Surmicka objaśniła czego dotyczą zmiany w budżecie w 2021r., w związku
z czym dokonano zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 –
2029:
- projekt sieci wodociągowej w miejscowości Kotowo -   przewiduje  się,  iż umowa
na realizację niniejszego zadania zostanie podpisana w 2021roku, natomiast realizacja zadania
nastąpi w roku 2022. W związku z powyższym w  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dolsk na lata 2021 – 2029 zabezpieczono środki na realizację niniejszego zadania;



- przebudowa drogi gminnej oraz budowa chodnika w miejscowości Dolsk – przewiduje
się, iż umowa na realizację niniejszego zadania zostanie popisana w 2021roku, natomiast
realizacja zadania nastąpi w roku 2022. W związku z powyższym w  Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021 – 2029 zabezpieczono środki na realizację niniejszego
zadania.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
nad zaakceptowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – nieobecny

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok
został zaakceptowany 2 głosami „za”.

Ad. c) i d) omówienie 2 projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej o nr działki 1463 położonej w Dolsku na rzecz użytkownika
wieczystego oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
o nr działki 1475 i nr 1476 położonych w Dolsku na rzecz użytkownika wieczystego.
Obydwa projekty uchwał omówiła Pani Ilona Skorupka – Inspektor ds. gospodarki gruntami
i lokalami.
Niniejsze uchwały przygotowano w związku ze złożeniem wniosków przez użytkowników
wieczystych o nabycie działek na własność. Przedmiotowe działki znajdują się na
ul. Krupczyn w Dolsku.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości gruntowe oddane
w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Sprzedaż odbywa się w drodze bezprzetargowej.
Działki mają powierzchnię ok 0,5 ha każda.
Aktualnie nieruchomości stanowią własność Gminy Dolsk i są oddane w użytkowanie
wieczyste. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży, wygasa z mocy prawa uprzednio
ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością prawa
użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

· Radny P. Taciak - Wobec braku procedury przetargowej w jaki sposób zostanie
wyłoniona cena danej działki?

· Inspektor I. Skorupka – wyceny działek, oraz wartości prawa użytkowania
wieczystego dokona rzeczoznawca majątkowy.

· Radny J. Woroch - Kto poniesie koszty procedury sprzedażowej działek?
· Inspektor I. Skorupka - Koszty ponosi kupujący.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
nad zaakceptowaniem projektu  pierwszej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej o nr działki 1463 położonej w Dolsku na rzecz użytkownika
wieczystego.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – nieobecny,

Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za”.



Wyniki głosowania nad drugą uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej o nr działki 1475 i nr 1476 położonych w Dolsku na rzecz
użytkownika wieczystego.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za”.

Ad. e) omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów
podróży służbowych dla radnych.
Głos w sprawie omówienia projektu uchwały zabrał Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Dolsk Romuald Nawrot.
Ustalając wysokość diet przysługujących radnym Rada zobowiązana jest kierować
się przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie
maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu gminy. W przypadku Gminy Dolsk
zastosowanie w tym zakresie znajduje § 3 pkt.3 tego rozporządzenia, zgodnie z którym
radnemu przysługuje w ciągu miesiąca dieta w wysokości 50 % maksymalnej wysokości
diety w gminach poniżej 15 tys. mieszkańców. Maksymalna wysokość diety ustalona jest
zgodnie z art. 25 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym i w bieżącym roku wynosi 1342.70 zł.
Projekt uchwały zakłada, że miesięczną zryczałtowaną dietę radnych ustala się w następujący
sposób:
- przewodniczącemu rady w wysokości 45 % wskaźnika przeliczeniowego,
- wiceprzewodniczącemu rady w wysokości 25 % wskaźnika przeliczeniowego,
- przewodniczącemu komisji w wysokości 25 % wskaźnika przeliczeniowego,
- radnemu zasiadającemu w komisji rady w wysokości 20 % wskaźnika przeliczeniowego.
   - nie więcej jednak, niż w wysokości maksymalnej miesięcznej,
- radnemu nie zasiadającemu w żadnej z komisji rady w wysokości 15 % wskaźnika
przeliczeniowego,
Przy czym pod pojęciem wskaźnik przeliczeniowy należy rozumieć kwotę odpowiadającą
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę uzgodnionego lub ustalonego na dany rok
na podstawie art. 2 ust. 3 lub 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz.2207). Z kolei wysokości maksymalnej
miesięcznej – należy przez to rozumieć kwotę wyliczoną na podstawie wskaźnika
określonego w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz.1372).
Wysokość przysługującej radnemu miesięcznej zryczałtowanej diety, o której mowa w § 3
ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
1) nieobecności na sesji w wysokości 10% diety,
2) nieobecności na posiedzeniu komisji w wysokości 5% diety,
3) nieobecności na sesji i posiedzeniu komisji w jednym dniu 10% diety,
4) nieobecności na dwóch posiedzeniach komisji w ciągu jednego dnia w wysokości 5%
diety,
5) obecność na jednym posiedzeniu komisji, a nieobecność na kolejnym posiedzeniu komisji
w ciągu jednego dnia w wysokości 5% diety.
W przypadku zwrotu radnemu kosztów podróży służbowej zastosowanie znajduje natomiast
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych radnym
gminy. Zgodnie z §5 ust.3 stawki według których radnym przysługuje zwrot kosztów
używania do celów służbowych prywatnego pojazdu określa Rada Gminy w drodze uchwały
i tak:



W przypadku podróży służbowej pojazdem niebędącym własnością gminy, radnemu
przysługuje zwrot kosztów przejazdu według następujących stawek za 1 kilometr przebiegu
dla samochodu:
1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł
2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.
3) dla motocykla - 0,2302 zł,
4) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
nad zaakceptowaniem projektu uchwały.

Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – nieobecny

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok
został zaakceptowany 2 głosami „za”.

Ad. f) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dolsk na
rok szkolny 2021/2022.
Omówieniem projektu uchwały zajęła się Beata Ciachowska – Inspektor ds. oświaty
i działalności gospodarczej.
Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, średnią cenę jednostki paliwa
w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny
jednostki paliwa w gminie. Wartość ta jest niezbędna dla określenia wysokości zwrotu
kosztów jednorazowego przewozu.
Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022, przyjęto
średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny na dzień 31 lipca 2021 roku
otrzymane od właścicieli stacji paliw znajdujących się na terenie gminy Dolsk.
Średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny Pb95, gdyż tylko taki rodzaj
jest sprzedawany na stacjach w gminie Dolsk.
Tak więc na rok szkolny 2021/2022 w gminie Dolsk określa się następujące ceny jednostki
paliwa:
1) dla oleju napędowego 5,32 zł za litr;
2) dla benzyny 5,63 zł za litr;
3) dla autogazu 2,61 zł za litr.

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

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – nieobecny

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021
rok został zaakceptowany 2 głosami „za”.



Ad. g)
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych
na terenie gminy Dolsk.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z art. 81 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz.
710) organ stanowiący gminy określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotacja może zostać udzielona
w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonywanie przez wnioskodawcę prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.
Przedłożony projekt ma na celu zapewnienie zgodnej z przepisami pomocy finansowej
dla podmiotów władających zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków lub znajdującym
się w gminnej ewidencji zabytków, położonymi na obszarze gminy Dolsk, w ich działaniach
związanych z ochroną zabytków, w szczególności w zakresie renowacji.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 362) projekt niniejszej uchwały został
przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi
właściwemu do spraw rolnictwa. W obu przypadkach nie zgłoszono uwag do merytorycznej
treści projektu.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania
nad zaakceptowaniem projektu uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Paweł Taciak - za
2. Jacek Woroch - za
3. Szymon Taciak – nieobecny

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok
został zaakceptowany 2 głosami „za”.

Ad. h) Sprawy bieżące
· Radny P. Taciak – skierował pytanie dotyczące powołania Związku Powiatowo –

Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” oraz udziału w nim Gminy Dolsk.
· Burmistrz B. Wierzbińska – Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport

Regionalny” został już powołany. Jego celem jest zapewnienie komunikacji
autobusowej między powiatami i gminami  w regionie. Gmina Dolsk nie jest
uczestnikiem tego związku. W naszym powiecie do Związku przystąpiła tylko Gmina
Śrem. Obecni trwają prace nad stworzeniem modelu współpracy ze związkiem, w celu
zapewnienia transportu na terenie gmin ościennych, w tym także Gminy Dolsk.

· Radny P. Taciak, spytał także o rozstrzygnięcie naboru wniosków o wsparcie gmin
popegeerowskich.

· Burmistrz B. Wierzbińska – żaden z trzech wniosków złożonych przez Gminę Dolsk
nie uzyskał pozytywnej akceptacji komisji.

· Kierownik M. Marchlewska przedstawiła Komisji sprawę dotyczącą umożliwienia
sprzedaży działki nr 236/4 położonej w Księginkach na wniosek właściciela sąsiedniej
nieruchomości.
Z uzyskanych informacji z WZDW w Poznaniu wynika, że działka nie posiada
bezpośrednio zjazdu do drogi publicznej wojewódzkiej nr 434. Zarząd nie wyraził
zgody na wykonanie zjazdu ze względu na położenie działki, na skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej. Działka może mieć tylko dostęp pośredni
(poprzez inna nieruchomość). Działka jest zarośnięta krzewami i drzewami.



·  Ustalono żeby zlecić geodecie ustalenie granic i następnie zostanie podjęta decyzja
o ewentualnej sprzedaży  i warunkach zbycia nieruchomości.

Przewodniczący Komisji
         Taciak Paweł

   Protokolant
Julia Kotkowiak


