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PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych
oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 lutego 2021 roku

w godz. od 14:00-16:45

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Taciak Paweł
2. Taciak Szymon
3. Woroch Jacek
4. Kaźmierski Stanisław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Dolska – Piotr Bugała.

oraz przedstawiciele Urzędu:
1. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Sekretarz Miasta

i Gminy Dolsk
2. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Marek Gogół- Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
4. Monika Mikulska – Inspektor ds. inspektor ds. inwestycji

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak.
Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie realizacja punktów z pracy z
planu Komisji Rewizyjnej, opiniowanie uchwały na XXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk
oraz omówienie spraw bieżących:

1. Kontrola Samorządu mieszkańców gminy Dolsk z wykonania funduszu w 2020 roku.
2. Kontrola Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Masłowie, kontrola wykonania umowy

dot. projektu budowy w Masłowie.
3. Kontrola etapu remontu przedszkola w Ostrowiecznie.
4. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych z budżetu gminy na utrzymanie dróg

gminnych w 2020 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Opiniowanie uchwały.
7. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
8. Opracowanie  sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych w

roku 2020.

Ad. 1. Kontrola Samorządu mieszkańców gminy Dolsk z wykonania funduszu w 2020
roku.
Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Dolsk Piotr Bugała przedstawił plan oraz
wykorzystanie planu finansowego pozostawionego do dyspozycji samorządu. W roku 2020
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zaplanowano wydatki w kwocie 41.052,38 zł, wykorzystano z tego 40.732,85 zł, kwotę tą
przeznaczono na:

· przegląd placu zabaw 492,00 zł,
· zakup mikrofonów 5.000,00 zł,
· zakup usług brukarskich, ul. Topolowa 2.706,00 zł,
· zakup ławek drewnianych 3.390,00 zł,
· utwardzenie gruntu 1.137,75 zł,
· zestaw Street Workout – zestaw do ćwiczeń – 20.012,10 zł,
· ogrodzenie placu zabaw – 7.995,00 zł.

W planach jest jak zaznaczył Piotr Bugała jest zorganizowanie profesjonalnego treningu aby
w pełni zaprezentować możliwości wykorzystania zestawu Street Workaut. Jednocześnie P.
Bugała poinformował, że na rok 2021 zaplanowano m.in. dofinansowanie do remontu dróg
oraz montaż zakupionych ławek.
Pomiędzy radnymi wywiązała się dyskusja odnośnie zasadności przekazywania środków na
fundusz mieszkańców Dolska, gdyż zdaniem niektórych radnych powinien być utworzony
budżet obywatelski z którego środki byłyby przeznaczone na wspieranie działań i
dofinansowywanie zadań na terenie Dolsk. Zdaniem Przewodniczącego Mieszkańców Dolska
ten rodzaj i forma wspierania działań mieszkańców jest jak najbardziej właściwa i  dozwolona
przepisami prawa.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przekazanymi informacjami oraz danymi
finansowymi nie wniosła żadnych zastrzeżeń i  uwag.

Ad. 2. Kontrola Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Masłowie, kontrola wykonania
umowy dot. projektu budowy w Masłowie.
M. Mikulska – inspektor ds. inwestycji poinformowała, że projekt został ukończony w
czerwcu i zgodnie z zawartą umową została zaprojektowana sala gimnastyczna,  4 sale
lekcyjne wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczeniem spełniającym funkcje kotłowni.
Projekt jest podzielony na 2 etapy:
I – łącznik z 4 salami lekcyjnymi, kotłownią i zapleczem sanitarnym,
II- sala gimnastyczna.
Na chwilę obecną został złożony do Starostwa Powiatowego w Śremie projekt wraz z
kompletem dokumentów aby uzyskać pozwolenie na budowę, od momentu posiadania tego
dokumentu będzie ona ważne przez 3 lata. Obecnie cały czas są analizowane i sprawdzane
wszelkiego rodzaju dofinansowania, gdyż bez środków zewnętrznych nie uda nam się
zrealizować tej inwestycji. Został złożony wniosek na dofinansowanie  tego projektu
w ramach ogłoszonego trzeciego nabór o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w
ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie ma
podanego terminu na rozstrzygnięcie tej puli dofinansowania, ale przyznane środki muszą
zostać wydatkowane do końca 2022 roku.
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Ad. 3. Kontrola etapu remontu przedszkola w Ostrowiecznie.
M. Mikulska poinformowała, że 11 grudnia 2020 roku został zakończony remont przedszkola
w Ostrowiecznie. Remont był przeprowadzony sprawnie, rzetelnie przez dobrego
wykonawcę, który wywiązał się ze wszystkich nałożonych zadań, zgodnie z wytycznymi
z sanepidu. W dniu 28 grudnia 2020 roku została przeprowadzona kontrola z Sanepidu, która
potwierdziła przeprowadzenie remontu zgodnie z zaleceniami. W styczniu 2021 roku po
feriach dzieci wróciły do tego oddziału przedszkolnego.

Ad. 4. Kontrola wydatkowania środków przeznaczonych z budżetu gminy na
utrzymanie dróg gminnych w 2020 r.
M. Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg poinformował, że w 2020 roku
zrealizowano następujące prace związane z utrzymaniem dróg:
1)  remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Dolsk masą bitumiczną na gorąco oraz emulsją asfaltową i grysami wykonany przez firmę
Zakład Drogowy Sp. z o. o., Psary Małe  ul. Którka 1A, 62-300 Września, który wyniósł
40000,00zł;
2) profilowanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Dolsk
wraz z uzupełnieniem nierówności niwelety nawierzchni tłuczniem kamiennym, gruzem
betonowym lub destruktem asfaltowym zrealizowano za kwotę 154444,95zł. Wykonawcą
robót była firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CYNK s.c.”, Edward Cynka
i wspólnicy, Sosnowiec ul. Nadwarciańska 8, 63-100 Śrem;
3) malowanie oznakowania poziomego dróg zrealizowano za kwotę 5387,77zł, a wykonawcą
robót była firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowemu MAL-DAR Dariusz Budnik,
Gniezno ul. Myśliwiecka 49, 62-200 Gniezno;
4) zimowe utrzymywanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk w 2020 roku
kosztowało 10925,00zł i było realizowane przez firmę Usługi Ziemne, Rolnicze
i Transportowe Kołodziejczak Zdzisław, Dolsk ul. Topolowa 5, 63-140 Dolsk.

Przeprowadzone prace zostały wykonane w miarę potrzeb i możliwości finansowych
w poszczególnych sołectwach. Obecnie trwają prace związane ze zbieraniem danych
do ogłoszenia przetargu na profilowanie dróg w 2021 roku. Kolejność i zakres potrzeb będzie
ustalona w oparciu o wnioski złożone przez poszczególnych sołtysów.

Ad. 5. Sprawy bieżące.
M. Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg poinformował, że do Urzędu Miasta
i Gminy Dolsk wpłynęły wnioski dotyczące rozbudowy oświetlenia drogowego w zakresie:
1) drogi powiatowej nr 4073P, ul. Kościańska w Dolsku na odcinku przy cmentarzu
parafialnym;
2) drogi gminnej nr 602015P, ul. Kościelna w Wieszczyczynie na odcinku przy cmentarzu
parafialnym;
3) drogi gminnej nr 602004P ul. Lipowa i nr 602003P ul. Pogodna w Mszczyczynie.
W zakresie rozbudowy oświetlenie drogowego na ul. Kościańskiej w Dolsku istnieją
możliwości techniczne rozbudowy oświetlenia drogowego wraz z podłączeniem do istniejącej
infrastruktury oświetleniowej na ul. Brzozowej lub ul. Kościańskiej w Dolsku.
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Przy ewentualnej rozbudowie oświetlenia na przedmiotowym odcinku na podstawie
dokumentacji technicznej zasadnym byłoby rozpatrzeć budowę chodnika łączącego
ul. Kościańską z ul. Brzozową w Dolsku.
Jeśli chodzi o oświetlenie drogowe w miejscowości Wieszczyczyn, to w ramach środków
funduszu sołeckiego sołectwa Wieszczyczyn w 2020 roku została rozpoczęta budowa
oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej i ul. Kościelnej w Wieszczyczynie, która ma zostać
zakończona w 2021 roku. Na omawianym odcinku zamontowane są oprawy na istniejącej
sieci elektroenergetycznej, stanowiące własność ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.,
które po zakończeniu budowy oświetlenia należałoby zdemontować i ewentualnie
wykorzystać w innych miejscach, na warunkach określonych przez właściciela sieci
elektroenergetycznej.
W zakresie ul. Lipowej i ul. Pogodnej w Mszczyczynie, z uwagi na brak napowietrznej
infrastruktury elektroenergetycznej, oświetlenie drogowe można zrealizować poprzez budowę
nowego oświetlenia w oparciu o przygotowaną dokumentację techniczną.

M. Gogół zaznaczył, ze zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do zadań własnych gminy
należy planowanie i finasowanie znajdujących się na terenie gminy miejsce publicznych, dróg
gminnych, powiatowych i wojewódzkich ale również planowanie i organizacja działań
mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających
zużycie energii na obszarze gminy.
Niewątpliwie rozbudowa czy budowa oświetlenia drogowego wiąże się z kosztami stałymi
związanymi z konserwacją oświetlenia drogowego i kosztami zużycia energii elektrycznej.
Przy tendencji wzrostowej kosztów energii elektrycznej z uwzględnieniem działań
racjonalizujących zużycie energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii,
o których mowa w ustawie Prawo energetyczne, każda decyzja dotycząca rozbudowy
oświetlenia powinna być poddana dogłębnej analizie.
W zakresie ustawy Prawo budowalne i aktów wykonawczych do ustawy określone są zasady
i warunki, którymi należy się kierować przy tego typu inwestycjach.

Członkowie komisji ustalili, że zasadnym byłoby przeprowadzenie lustracji terenowej
najlepiej po zmroku, każdego miejsca wnioskowanego o rozbudowę oświetlenia drogowego
na terenie gminy Dolsk. Pozwoliłoby to na obiektywną ocenę wniosków i podjęcie stosowych
decyzji mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców gminy przy jednoczesnym
uwzględnieniu środków finansowych gminy i racjonalizacji zużycia energii elektrycznej.
Komisja poprosiła o przygotowanie spisu wniosków dotyczących rozbudowy oświetlenia
drogowego w porządku chronologicznym w celu oceny wnioskowanych zadań.

Na ten moment stanowisko komisji jest niezmienne, jednakowe dla wszystkich wniosków
składanych w sprawie rozbudowy oświetlenia drogowego w gminie, że do czasu spłaty
zobowiązania na modernizację oświetlenia drogowego, które upłynie z końcem 2021 roku nie
będą rozpoczynane kolejne tego typu inwestycje.
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Ad. 6. Opiniowanie uchwały.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik M. Surmicka, poinformowała,
że plan wydatków po zmianach wynosi 25.589.041,28 zł, a zmiana dotyczy przesunąć między
wydatkami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1, odpowiednio:
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 180.000,00
zł.
- zwiększa się planowane wydatki w § 2360 (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy  na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o
kwotę 180.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 3, wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 25.062.884,33 zł.
Załącznik nr 5 Uchwały budżetowej „ Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Zakład Gospodarki
Komunalnej wprowadził nadwyżkę w wysokości 80.000,00 zł na wydatki inwestycyjne,
obecnie kwota na wydatkach inwestycyjnych wynosi w sumie 239.292,00 zł.
Środki te zostaną m.in. przeznaczone na wykonanie przyłącza gazowego oraz instalacji
i wymiany źródła ciepła na kondensacyjny kocił gazowy wraz z zasobnikiem ciepłej wody
do budynku oczyszczalni ścieków w kwocie 46.367,00 zł oraz na wykonanie przyłącza
gazowego oraz instalacji i wymiany źródła ciepła na kondensacyjny kocioł gazowy wraz
z zasobnikiem ciepłej wody do budynku biurowca oraz zakup i montaż obudowy
termoizolacyjnej do dwóch studni głębinowych SUW Wieszczyczyn w kwocie 112.925,00 zł.
Jednocześnie Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że ze względu na zmianę tekstu
jednolitego ustawy o finansach publicznych zmianie ulega nr Dziennika Urzędowego, który
powinien być  z 2021 roku,  poz. 305. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały
następująco:

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

Ad. 7. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 8. Opracowanie  sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych w roku 2020.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rewizyjnej
o godz.16.45 zakończył posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk


