
1

RF.0012.1.9.2021.KBiSG
RF.0012.3.5.2021.KOKSISS
RF.0012.2.6.2021.KRIOS

PROTOKÓŁ

ze posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odbytych w dniu
21 czerwca 2021 roku w godz. od 15:15 -16:30.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Taciak Paweł,
2. Taciak Szymon,
3. Woroch Jacek,
4. Rzepczyński Jan,
5. Nawrot Romuald,
6. Kaźmierski Stanisław,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
oraz przedstawiciele Urzędu:

1. Wierzbińska Barbara – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
2. Surmicka Magdalena – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Godawa Mirella – Sekretarz,
4. Marchlewska Maria  – Kierownik Referatu Gospodarczego,

Na prowadzącego posiedzenie wybrany został Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych Paweł Taciak.
Przewodniczący poinformował, że posiedzenie Komisji Oświaty, Budżetu oraz Rolnictwa
odbędzie się w związku z koniecznością opiniowania projektów uchwał na XXXII Sesję Rady
Miasta i Gminy Dolsk.

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029

c) w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie
udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej

d) w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu

regulacyjnego.

e) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzoru  deklaracji  o  dochodach  gospodarstwa  domowego  za  okres  3  miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
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v  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,  - Komisja
Budżetu.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.
1. Plan dochodów po zmianach wynosi 26 715 642,87 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi zgodnie z załącznikiem nr 1;
odpowiednio:

· 851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 6 000,00
zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

· 852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa 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 7 000,00 zł –
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 26 559 282,87 zł .
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26 837 093,23 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z
załącznikiem nr 2; odpowiednio:

· 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o
kwotę 14 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o
kwotę 14 000,00 zł,

· 851 Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
6000,00 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
5 814,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
1 043,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy) o kwotę 143,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19,

· 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
12 550,45 zł w tym:
* na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 11 509,00 zł,
* na wniosek sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 041,45 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 360,00 zł na
wniosek sołectwa Ostrowieczno,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 11 417,00 zł na wniosek sołectwa Księginki,
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· 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
4 155,83 zł, w tym:
• na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 613,83 zł,
• na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 3 500,00 zł,
• na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 42,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
13 500,00 zł, w tym:
• na wniosek sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11 500,00
zł,
• na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 6 076,00 zł,
w tym:
• na wniosek sołectwa Drzonek zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4 500,00 zł,
• na wniosek sołectwa Kotowo o kwotę zmniejsza się planowane wydatki 1 576,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 22 113,83 zł w tym:
• na wniosek sołectwa Drzonek zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł,
• na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 113,83
zł,

· 926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 218,55 w tym:
• na wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 900,00 zł,
• na wniosek sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 681,45 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
2 622,40 zł, w tym:
• na wniosek sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 315,00 zł,
• na wniosek sołectwa Mszczyczyn zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 300,00 zł,
• na wniosek sołectwa Kotowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 7,40 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 248,40 zł,
w tym:
• na wniosek sołectwa Lubiatowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 315,00 zł,
• na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 50,00 zł,
• wniosek sołectwa Mszczyczyn zwiększa się planowane wydatki o kwotę 400,00 zł,
• na wniosek sołectwa Kotowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 583,40 zł,
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 247 739,45 zł
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 589 353,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
Skarbnik M. Surmicka dodała, że obecnie omawiana uchwała różni się od projektu załączonego
w aplikacji e-sesja gdyż została wprowadzona zmiana dotycząca deficytu. Deficyt
do sfinansowania w 2021 r. to kwota 121 450,36 zł Źródła sfinansowania deficytu: wolne środki,
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały
następująco:
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1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – za
3. Taciak Szymon – za

v w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029, -
Komisja Budżetu.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Poinformowała, że w przedstawionym projekcie uchwały dokonano zmian w zakresie
przedsięwzięcia pn. Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na wspófinansowanie
realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich – zwiększono limit wydatków na to
przedsięwzięcie w 2021 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady
finansowe. Pełne zmiany obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały
następująco:

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

v w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie
udzielenia Powiatowi Śremskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.
Kierownik M. Marchlewska przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Poinformowała,
że 26 września 2019 roku, 6 powiatów i Miasto Poznań podpisały porozumienie w sprawie
powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze
użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych
przewozach pasażerskich, szczególnie w korytarzach oddalonych od linii Poznańskiej Kolei
Metropolitalnej tak, aby na obszarze metropolitalnym nie występowało zjawisko nierównego
traktowania mieszkańców ze względu na stan istniejącej infrastruktury kolejowej.  Podpisanie
porozumienia pozwoliło na utrzymanie dotychczasowych połączeń PKS Poznań S.A.,
zwłaszcza w dobie pandemii i przy wprowadzeniu obecnych ograniczeń pod względem liczby
przewożonych pasażerów środkami transportu zbiorowego. Zakładano, że dotychczasowe
porozumienie będzie funkcjonować do 30 czerwca 2021 roku, a w tym czasie zostanie
powołany związek powiatowo-gminny pod nazwą Wielkopolski Transport Regionalny.
Wydłużenie czasu obowiązującego porozumienia ma zapewnić ciągłość działania
autobusowych linii publicznego transportu zbiorowego o zasięgu powiatowym i między-
powiatowym do czasu ogłoszenia Statutu Związku w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, jednak nie dłużej niż do 30 września 2021 roku.
Burmistrz B. Wierzbińska poinformowała, że na ten moment nie są znane warunku
współpracy, a związek powinien zostać utworzony 12 lipca 2021 roku.  Powiat Poznański
po tym terminie przestanie być organizatorem transportu, a tym samym zostanie nim związek.
Zwiększona zostaje kwotę dotacji gdyż obecna udzielona była na pokrycie kosztów
wygenerowanych do 30 czerwca. Dotacja zostaje udzielona aby zapewnić ciągłość przewozów
po 1 lipca.  Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, który
członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali 3 głosami „za”.
1. Taciak Paweł – za
2. Woroch Jacek – za,
3. Taciak Szymon – za.
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v w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk i przekazania go do organu
regulacyjnego.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego m. Marchlewska. Poinformowała,
że Uchwałą Nr VIII/56/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z dnia 2019r., poz. 4775) został uchwalony regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Dolsk. W art. 7 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 471) zostały wprowadzone
zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028) dotyczące warunków przyłączenia do sieci
oraz odbioru wykonanych przyłączy. W dniu 23 marca 2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk
wpłynęło pismo Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku wraz z projektem zmiany regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a dnia 21 maja 2021r. stosowny dokument złożyła
firma Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz.
2028) rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania
ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania
organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały.
Członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaakceptowali 3 głosami
„za”.
Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan – za,
2. Kaźmierski Stanisław – za,
3. Nawrot Romuald – za.

v w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.

Sekretarz M. Godawa poinformowała, że na XXXI sesji rady gminy została podjęta uchwał
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających
dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 15
czerwca 2021 roku wskazał, że zastrzeżenia organu nadzoru budzą w szczególności załącznik nr 2
do ww. uchwały w zakresie wyrazów „pełnych” i „kalendarzowych” zawartych w wyrażeniu:
„Deklaracja o wysokości dochodów za okres (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku) – jako sprzeczny z zapisami ustawy o dodatkach
mieszkaniowych. Wobec powyższego przedstawiony obecnie projekt uchwały wprowadza zmiany
zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Wojewodę.
Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji Oświaty J. Woroch przystąpił do przeprowadzenia
głosowania  w sprawie przedstawionego projektu uchwały. Wyniki głosowania:

1. Woroch Jacek,- za
2. Gmerek Monika - za
3. Czaplicka-Zaremba Sylwia - za
4. Szczepaniak Filip – za.
5. Nawrot Romuald- za
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Wobec braku dalszych zapytań prowadzący obrady P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych i o godz.16.30 zakończył
posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk


