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PROTOKÓŁ NR XXXV/17

z XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 18 września 2017 roku

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Zgromadzona publiczność.

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby oraz
wszystkich obecnych na sesji, stwierdzając, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec czego
Rada Miasta i Gminy Dolsk władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała, że jest to sesja nadzwyczajna
i następnie odczytała porządek obrad ustalony na niniejszą sesję, który przedstawia się
następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2017 rok

4. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.3. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że projekt uchwały wprowadza
zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 85 571,80 zł i ustala się łączną kwotę
dochodów 22 187 348,81 oraz zwiększa się planowane wydatki o kwotę 85 571,80 zł i ustala
się łączną kwotę wydatków 21 632 348,81 zł.

DOCHODY
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 000,00 zł w paragrafie 036 z tytułu wpływu
podatku od spadków i darowizn w kwocie większej niż planowana.

758  Różne rozliczenia
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 78 571,80 zł tytułem zwrotu części

wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016.
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WYDATKI
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

-zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 671,80 zł na koszty związane
z infrastrukturą drogową,
W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 60 000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej
w miejscowości Pokrzywnica.
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie
wydatków będących wynikiem natężenia akcji ratowniczych w związku z likwidacją szkód
w wyniku nawałnic.
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Ostrowieczno dokonuje się przesunięcia kwoty 14 030,00 zł
z paragrafu 4210 na paragraf 6050 oraz zwiększa się wydatki w paragrafie 6050 o kwotę
6 000,00 zł tytułem realizacji inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego
w miejscowości Ostrowieczno.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, jakich
elementów związanych z infrastrukturą drogową dotyczy planowane zwiększenie wydatków
w tym obszarze uwzględnione w niniejszej uchwale.

Skarbnik Magdalena Surmicka zaproponowała, aby kwota 12 671,00 zł została
przeznaczona na pokrycie kosztów związanych m. in. z zakupem tabliczek drogowych czy
utrzymaniem wiat przystankowych.

Przewodnicząca Rady poprosiła o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących
podjętego tematu, m. in. poprosiła o konkretne wskazanie lokalizacji uszkodzonych wiat
przystankowych, przedstawienie aktualnych wyliczeń za odszkodowania oraz  zadała pytanie,
czy wybite szyby w wiatach przystankowych są objęte zakresem ubezpieczenia.
Przewodnicząca Rady w swojej wypowiedzi zwróciła bowiem uwagę na fakt, iż szyby
w wiatach przystankowych na terenie gminy ulegają notorycznie dewastacji, w związku
z czym zaproponowała, aby w ramach ich naprawy stosować materiały bardziej trwałe niż
szkło – np. blachę czy szyby z pleksi.

Burmistrz Henryk Litka poinformował, iż procedura dotycząca obliczeń związanych
z ubezpieczeniem uszkodzonych wiat przystankowych nadal trwa, niemniej jednak
najistotniejsze jest, aby przed zimą prace związane z naprawą tychże wiat zostały
zrealizowane. Burmistrz w swojej wypowiedzi podkreślił, że stosowanie blachy w wiatach
jako alternatywy dla szyby niekonieczne stanowi dobre rozwiązanie, z uwagi na ograniczone
pole wiedzenia, a w konsekwencji słabą funkcjonalność tychże konstrukcji.

Przewodnicząca Rady zadała pytanie, jaka kwota z planowanej w obszarze infrastruktury
drogowej (12 671, 00 zł) zostanie przeznaczona na koszty związane z wyrównywaniem dróg
na terenie gminy, o co wnioskowali sołtysi poszczególnych wsi.
Burmistrz Henryk Litka, udzielając odpowiedzi, wskazał iż praktycznie całość środków
będzie przydzielona na ten cel.
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Radny Jacek Kaczmarek zwrócił się z zapytaniem o pozostałą wysokość środków funduszu
sołeckiego. Skarbnik Miasta i Gminy odpowiedziała, iż cały zwrot części wydatków gminy
wykonanych w ramach funduszu sołeckiego został rozdysponowany w niniejszej uchwale.

Radny Jan Rzepczyński, poproszony o przedstawienie podziału funduszu sołeckiego,
odczytał protokół z posiedzenia rady sołeckiej, zgodnie z którym fundusz sołecki na 2017 rok
to kwota 14 030, 00 zł. Natomiast brakującą kwotę 6 000,00 zł należałoby pokryć z funduszu
sołeckiego na 2018 rok.

Radny Jacek Kaczmarek, nawiązując do wypowiedzi radnego Jana Rzepczyńskiego,
skierował zapytanie do Skarbnika Miasta i Gminy, dlaczego na realizację inwestycji, jaką jest
budowa boiska w Ostrowiecznie przeznacza kwotę 6 000,00 zł, która pochodzi ze zwrotu
w ramach funduszu sołeckiego.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, iż pokrycie brakujących środków
(6 000,00 zł) z funduszu sołeckiego na 2018 rok wiązałoby się uwzględnieniem tej inwestycji
w procedurze związanej z wieloletnią prognozą finansową, a ponadto, aby boisko było w
pełni funkcjonalne w 2018 roku, to wszystkie prace należałoby ukończyć w roku bieżącym.

Burmistrz Henryk Litka zwrócił się z prośbą o przychylne zajęcie stanowiska w tej sprawie,
a także podkreślił fakt, iż dołożenie środków finansowych z budżetu na realizację inwestycji
w Ostrowiecznie nie jest ewenementem, gdyż niejednokrotnie również pozostałe sołectwa
otrzymywały tego rodzaju wsparcie .

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu osobie  z grona publiczności - Asystentowi Posła
Bartosza Józwiaka, który zaapelował do radnych, aby wykazali zrozumienie i umożliwili
rozwój drużynie reprezentującej wieś Ostrowieczno, bardzo aktywnie udzielającej się
w dziedzinie sportu, a także osiągającej spore sukcesy.

Radny Marek Jurga podkreślił, iż należy skupić uwagę na sali znajdującej się
w Mszczyczynie, która bezpośrednio sąsiaduje z salą tamtejszego oddziału przedszkolnego.

Radna Wiesława Szermelek poinformowała, iż w ramach wizytacji Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu miała okazję zapoznać się z sytuacją. W opinii radnej sala przedszkolna
w zupełności wystarcza, aby umożliwić organizacją zarówno zajęć dydaktycznych, jak
i innych wydarzeń z udziałem zaproszonych gości.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk, poruszając kwestię remontu drogi w Pokrzywnicy,
zadała pytanie, czy gmina przystąpi do realizacji aktualnego przetargu, czy też zostanie
ogłoszony kolejny. Przewodnicząca Rady, powołując się na protokół Komisji Inwestycji i
Spraw Gospodarczych oraz Rewizyjnej, poruszyła kwestię możliwości obniżenia kosztów
związanych z modernizacją drogi w Pokrzywnicy. Przewodnicząca Janina Pawełczyk
poinformowała, iż zgodnie ze wspomnianym protokołem, firma, która przedstawiła
najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu, w związku z dużymi kosztami poniesionymi
podczas remontu ulic Brzozowej i Szkolnej, zobowiązała się, że wydatki poniesione przy
kolejnych pracach wykonywanych na terenie gminy Dolsk zostaną pomniejszenie o kwotę
20 000,00 zł. Przewodnicząca pokreśliła, iż w przypadku zaistniałej sytuacji, należy
negocjować z oferentem, aby dążyć do zredukowania kosztów związanych z modernizacją
drogi w Pokrzywnicy.
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Burmistrz Henryk Litka poinformował, iż w jego opinii ogłoszony przetarg ze względu
na nadchodzący sezon jesienno-zimowy powinien zostać zrealizowany. Dodał również, iż
procedura przetargowa, która jest ograniczona licznymi uwarunkowaniami prawnymi, może
nie dopuszczać ewentualności stosowania upustu przy przedmiotowym zadaniu
inwestycyjnym.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk wystąpiła z propozycją, aby ogłosić kolejny 10-dniowy
przetarg w przedmiotowej sprawie, argumentując, iż 400 000,00 zł to bardzo duża kwota,
biorąc pod uwagę fakt, że odcinek drogi, którą planuje się modernizować jest krótki.

Sekretarz Liliana Lenarczyk – Żurczak w swojej wypowiedzi poinformowała, iż
w pierwszym postępowaniu przetargowym brały udział dwie firmy, w drugim – jedna.
W związku z powyższym istnieje ryzyko, że do kolejnego przetargu nie przystąpi żaden
oferent, co w konsekwencji uniemożliwi realizację tego zadania inwestycyjnego w bieżącym
roku.

Burmistrz Henryk Litka w związku z rozbieżnymi opiniami radnych na temat ewentualnego
unieważnienia przetargu i ogłoszenia kolejnego zasugerował głosowanie pomocnicze, na co
zgodę wyraziła Przewodnicząca Rady i przystąpiła do przeprowadzenia głosowania. W jego
wyniku 7 radnych opowiedziało się „za” unieważnieniem przetargu i ogłoszeniem trzeciego
i również 7 radnych zagłosowało „przeciw”, co nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk argumentowała unieważnienie aktualnego przetargu
również tym, że wartość kosztorysowa planowanej inwestycji jest przekroczona, co świadczy
o  niegospodarności gminy w tym zakresie.

Burmistrz Henryk Litka podkreślił, że w 2017 roku wskaźniki cen robót drogowych
znacząco wzrosły, w związku z czym przekroczenie kosztorysu inwestorskiego jest przede
wszystkim  uwarunkowane aktualną sytuacją panującą na rynku budownictwa drogowego, co
przystępując do przetargu należy uwzględnić.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXXV/222/17 została przyjęta 9 głosami „za” przy 5 „wstrzymujących się”
i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Martyna Zielińska Janina Pawełczyk


