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Protokół
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych, z dnia 25 stycznia 2021 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 16:00,
a zakończono o godz. 17:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

· Taciak Paweł,
· Taciak Szymon,
· Woroch Jacek,
· Gmerek Monika,
· Nawrot Romuald,
· Czaplicka-Zaremba Sylwia,
· Jańczak Elżbieta,
· Szczepaniak Filip,
· Rzepczyński Jan,

oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Mirella Godawa – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk.
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.

Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Radny P. Taciak.
Przewodniczący 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 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli,

szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie

zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok,

c) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek.

d)  sprawy bieżące.

Ad. a). przedstawienie projektu w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk
na 2021 rok.
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że zmiany w uchwale budżetowej znalazły się po stronie
wydatków w następujących działach:
010  Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01008 Melioracje wodne:
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- zmniejsza się planowane wydatki w § 2830 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych) o kwotę 20 000,00 zł.

801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 20 000,00 zł.

· Radny P. Taciak poprosił o przekazanie informacji na jaki cel zostają przesunięte środki
na zakup inwestycyjny w oświacie.

· Skarbnik M. Surmicka – zostanie zakupiony samochód dla przedszkola w Dolsku
do przewozu posiłków. Sanepid wydaje pozwolenie na przewóz żywności tylko na konkretny
podjazd  i do tej pory były to samochody prywatne obsługi, w związku ze sprzedażą  jednego
z nich i informacją z Sanepidu, że na prywatne samochody pozwolenie nie będzie udzielane
zaszła konieczność zakupu samochodu.

· Radny P. Taciak – do tej pory były to tylko i wyłącznie samochody prywatne ?
· Radny J. Woroch – jak to będzie technicznie teraz wyglądało?

· Sekretarz M. Godawa odpowiedziała, że do tej pory były to samochody prywatne. Jeżeli chodzi
o techniczną obsługę prowadzimy rozmowy z dyrekcją przedszkola  aby jak najkorzystniej
ułożyć i zorganizować transport posiłków do oddziałów przedszkolnych.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
projektu 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.b). Omówienie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok.

Projekt przedstawiła Sekretarz M. Godawa, która poinformowała, że zgodnie z przytoczonymi
w podstawie prawnej uchwały przepisami prawa, organ prowadzący przedszkola i szkoły
podstawowe zobowiązany jest opracować na dany rok kalendarzowy plan dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalić maksymalną kwotę dofinansowania opłat
pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto organ prowadzący
przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest ustalić formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na 2021 rok. Uchwała została przygotowana w porozumieniu
z dyrektorami placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dolsk. Na rok 2021
zabezpieczono w budżecie maksymalną  kwotę dofinansowania w wysokości 2.500,00 zł na jednego
nauczyciela.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawionym projektem
uchwały.
Wyniki głosowania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:
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1. Woroch Jacek - za,
2. Czaplicka -  Zaremba Sylwia- za,
3. Gmerek Monika- za,
4. Szczepaniak Filip- za,
5. Nawrot Romuald – za.

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz
inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli
oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2021 rok został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Ad.c).  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowieczek.
Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska poinformowała, że projekt uchwały
i propozycja nazwy ulicy była uzgodniona z mieszkańcami wsi Nowieczek którzy zaakceptowali
propozycję nazwy ulicy Zachodnia. W związku z rozwojem budownictwa pojawiła się konieczność
nazwania ulicy, która nie posiada jeszcze swojej nazwy. Przedmiotowa nieruchomość jest drogą
wewnętrzną i stanowi własność Gminy Dolsk.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem
projektu 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. d) Sprawy bieżące.
· Radny P. Taciak zwrócił się do Kierownika Referatu Gospodarczego M. Marchlewskiej

z zapytaniem czy gmina przymierza się do sporządzenia wykazu nieruchomości będących
w jej  posiadaniu, a mogących być przedmiotem sprzedaży. Taka informacja zdaniem
radnego powinna być udostępniona na stronie internetowej i podana do publicznej
wiadomości, aby osobom zainteresowanym zakupem działek na terenie naszej gminy ułatwić
rozeznanie się w tym temacie.

· Kierownik M. Marchlewska poinformowała, że zamieszczenie informacja z wykazem działek
i podaniem ich wartości wiąże się ze sporządzeniem przez rzeczoznawcę operatu
majątkowego co jest równoznaczne z poniesieniem kosztów. Wycena taka jest ważna tylko
przez rok. Oczywiście takie zestawienie jest możliwe do zrobienia aby przedstawić taką
informację radnym. Na ten moment preferujemy aby osoby zainteresowane składały
zapytanie na które udzielimy odpowiedzi. Na terenie osiedla Jaskółki oraz Podrzekta
nie posiadamy już działek na sprzedaż,  dostępne są działki w Mszczyczynie, Lipówce oraz
w Nowieczku.

· Kierownik M. Marchlewska odczytała radnym treść pisma, które wpłynęło do Urzędu
w sprawie poszerzenia drogi dojazdowej do nowo powstałych domów w miejscowości
Nowieczek. Wnioskujący sołectwo Nowieczek zwraca  się w piśmie o poszerzenie drogi –
ul. Zachodniej do co najmniej 8 m co ułatwi poruszanie się  po niej. Większość właścicieli
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przyległych działek zgodziła się na oddanie na długości swojej działki pasa na poszerzenie
drogi.
M. Marchlewska poinformowała radnych, że na terenie gminy jest wiele takich dróg
o podobnych parametrach. W celu poszerzenia drogi niezbędne jest dokonanie podziału
ok. 12 działek, a więc koszty podziału działek przez geodetę, koszty wykupu i koszty
zawarcia umów notarialnych leżą po stronie gminy. Na rok 2021 nie zostały zaplanowane
wydatki na ten cel. W tym roku będzie realizowany wykup części nieruchomości położonych
w Nowieczku przy ul. Wiklinowej na poszerzenie drogi od 3 właścicieli prywatnych.
Wniosek o poszerzenie drogi jest propozycją rozwiązania w przyszłości przejezdności
pojazdów rolniczych do gruntów rolnych w przypadku rozbudowy terenów ulicy Zachodniej.

· Radny J. Woroch zauważył, że faktycznie takich terenów jest bardzo dużo, ale uważa,
że priorytetem powinno być dokończenie remontu ulicy Garncarskiej, a nie budowanie dróg
w polu, gdy nie ma postawionych zabudowań, nie stać nas na takie inwestycje, należy
w pierwszej kolejności zająć się miejscami w których prace zostały już częściowo
rozpoczęte.

· Radny P. Taciak również uważa, że nie można nadawać tej sprawie dalszego biegu,
nie mamy zarezerwowanych środków finansowych ta taki cel, najpierw należy się zająć
zaplanowanymi przedsięwzięciami.

· Radny F. Szczepaniak również jest tego samego zdania co poprzednicy i uważa, że najpierw
buduje się osiedla, domy, a na końcu drogi. Droga szerokości 4 m jest droga spełniającą
warunku i umożliwiającą poruszanie się po niej.

Radni jednogłośnie nie wyrazili zgody na podjęcie działań zmierzających do wykupu działek w celu
poszerzenia drogi.
Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący posiedzenie P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.17.00 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Paweł Taciak
Protokolant
Agnieszka Bąk


