
PROTOKÓŁ NR 8 
 

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 26 października 2015 roku 

 
Radni w składzie: 

1. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk 
2. Jan Rzepczyński Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk 
3. Wiesława Szermelek 
4. Henryk Grycz 
5. Marek Jurga 
6. Jarosław Kaczmarek 
7. Krystian Mejza 
8. Andrzej Michałowski 
9. Aneta Niewrzendowska 
10. Lidia Pieprzyk 
11. Roman Ratajczak 
12. Zenon Rusiak 
13. Hieronim Szczepaniak 
14. Jacek Woroch 

obecnych 14 radnych 
nieobecna radna usprawiedliwiona 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego 
6. Sławomir Strajbel Pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk 
7. Katarzyna Chojnacka członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dolsku 
 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała 
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad 
posiedzenia Komisji: 

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 
2014/2015. 

2. Analiza projektów uchwał dotyczących XII i XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 
Ad.1. Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirella Godawa Pokrótce przedstawiła 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dolsk w roku szkolnym 
2014/2015 co stanowi zał. nr 1 do protokołu. 
 
 



Ad.2.  Analiza projektów uchwał dotyczących XII i XIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
 

• Projekt uchwały dotyczący uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk 
przedstawiła Kierownik Referatu Obywatelskiego Mirella Godawa. 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku 
szkolnego udzielana jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z niskich 
dochodów przypadających na osobę w rodzinie. Podjęcie nowej uchwały podyktowane jest 
potrzebą zweryfikowania dotychczasowego regulaminu uchwalonego 10 lat temu w dniu 16 
marca 2005 roku i kolejnych zmian w uchwale w roku 2006 i 2009 w związku ze zmianą 
sytuacji faktycznej, jak i prawnej w tym zakresie. W nowym stanie prawnym nie jest 
wymagana opinia dyrektora szkoły, większą rolę odgrywają też oświadczenia o sytuacji 
materialnej rodziny, obwarowane ostrzeżeniem o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 

• Projekt uchwały dotyczący uchwalenia „Gminnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów” oraz określenia zasad i trybu przyznawania stypendium dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych przedstawiła Pani Mirella Godawa Kierownik 
Referatu Obywatelskiego. 

Zgodnie z art. 90t ust.1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z 
póź.zm) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć lokalne programy wspierania 
edukacji dzieci i młodzieży. W przedmiotowej uchwale zostały też określone zasady 
przyznawania stypendium za wybitne wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych 
oraz inne osiągnięcia promujące naszą gminę. Na realizację programu jednostki samorządu 
terytorialnego przeznaczają środki własne budżetu. O stypendium ubiegać się mogą 
uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk uczęszczając do szkół podstawowych i 
gimnazjum zlokalizowanych na terenie gminy Dolska także uczniowie zamieszkali na terenie 
gminy Dolsk ale uczęszczający z mocy uchwał do szkół podstawowych i gminazjum 
zlokalizowanym w innych gminach (dotyczy dzieci z m. Międzychód, Gawrony, Pinka i 
Mełpin uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie, dzieci z Brześnicy 
uczęszczający do szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Borek Wlkp. Oraz dzieci z 
Błażejewa uczęszczających na mocy uchwały rady miasta i gminy Książ Wlkp. Do szkół na 
terenie gminy Książ Wlkp.). Także uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk 
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, 
kończących się egzaminem maturalnym mogą ubiegać się o to stypendium. Projekt uchwały 
przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji został zmieniony Na sugestie rady projekt 
uchwały zostanie zmiany. Zmiany dotyczyć mają wysokości przyznawania stypendium oraz 
określenie składu Komisji Stypendialnej. 

• Prokekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016 przedstawiła Mirella Godawa 
Kierownik Referatu Obywatelskiego. 

Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, 
zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz.1118 i poz.1146). Program współpracy 



prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi 
podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy. 
Niniejszy program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację 
zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi 
podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi. Wymienione w 
programie współpracy zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności 
pożytku publicznego, które wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie i jednocześnie stanowią katalog zadań, które gmina 
Dolsk wskazała jako własne priorytety. Po konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 
8 października 2015 roku do dnia 19 października 2015 r. dotyczących Rocznego 
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 
r. zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 06 października 
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności 
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji nie wprowadzono żadnych zmian do projektu przedmiotowej uchwały 

 
• Projekt uchwały zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze 

przetargu przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego. 
Firma Metalpress Spółka zo.o. z siedzibą w Dolsku złożyła wniosek o wykupienie w części 
lub w całości działki nr 1466 położonej w Dolsku w związku z nowymi planami 
inwestycyjnymi firmy. Działka nr 1466 leży w sąsiedztwie firmy Metalpress. Kompetencją 
Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest niezbędne w 
celu uruchomienia procedury sprzedaży. 
 

• Projekt uchwały sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Dolsku 
przy ul. Pocztowej 24 na działce nr 463 oraz bez ciężarowe odłączenie działki z księgi 
wieczystej nr KW PO1M/00008173/0 przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego. 

Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy. Rada Miasta i Gminy 
Dolsk podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w 
budynku usytuowanym w Dolsku przy ul. Pocztowej 24. Najemcy 4 lokali mieszkalnych 
wyrazili chęć wykupu zajmowanych lokali na własność. Decyzja w sprawie sprzedaży jest 
uzasadniona ze względu na to, że w Wieloletnim Programie Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dolsk na lata 2012-2017 zaplanowano sprzedaż w/wym. 
lokali mieszkalnych. Księga wieczysta nr PO1M/00008173/0, w której znajduje się działka nr 
463 położona w Dolsku zabudowana budynkiem z lokalami mieszkalnymi jest obciążona 
bezpłatną służebnością gruntową. Ograniczone prawo dotyczy działek nr 655/34 położonych 
w Dolsku zapisanych w niniejszej księdze wieczystej. Działka nr 463 nie jest obciążona, 
jednak w przypadku zbywania działek z księgi wieczystej, w której wpisane jest obciążenie 
konieczna jest zgoda Rady na odłączenie. 



• Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk” przedstawił 
Sławomir Strajbel pracownik urzędu. 

Na podstawie dokonanej analizy stanu aktualności obowiązującego dokumentu 
planistycznego jaki stanowi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, stwierdzono iż opracowanie to wymaga zmian w celu dostosowania jego 
ustaleń do potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczono tereny do 
opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które nie są spójne w 
zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennego z w/w studium. Wobec zaistniałej sytuacji 
niezbędne stało się podjęcie niniejszej uchwały. W związku z tym, że nie występują 
okoliczności faktyczne i prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych, rekomenduje 
się Radzie Miasta i Gminy Dolsk podjęcie niniejszej uchwały. 
 

• Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego 
gminy i kierowanego przez niego urzędu przedstawił Henryk Grycz Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 25 maja 2015r. Wojewoda Wielkopolski przekazał do Rady Miasta i Gminy Dolsk 
złożoną przez p. [...] na jego ręce skargę na funkcjonowanie organu wykonawczego gminy i 
kierowanego przez niego urząd. W dniu 11.09.2015r. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 
dokonała analizy skargi. Z treści skargi wynika, iż skarżący zgłasza dwa zarzuty związane z 
funkcjonowaniem organu wykonawczego gminy i kierowanego przez niego urzędu. Zarzuty 
te wyartykułowane zostały w sposób następujący: dotyczy odmowy oznakowania dojazdu do 
nieruchomości będącej własnością skarżącego od miasta Dolsk oraz dotyczy odmowy zmiany 
granic miasta w taki sposób, by rozszerzyć je o nieruchomości o adresie Księginki nr [...]. 
Skarżący nabył budynek mieszkalny położony w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi 
Księginki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieruchomości nadany został numer 
administracyjny „Księginki [...]”. Nieruchomość istotnie położona jest tuz przy granicy 
dwóch miejscowości a mianowicie Księginki i Dolsk. Mając na względzie interes skarżącego 
Urząd Miasta i Gminy Dolsk zlecił oznakowanie dojazdu do nieruchomości od miasta Dolska. 
Oznakowanie wykonane zostało przy uwzględnieniu sugestii skarżącego, mimo, iż sposób 
oznakowania wykracza poza obowiązujące normy wynikające z uregulowań prawnych. 
Zamontowanie tabliczek w Dolsku stanowi rozwiązanie wyjątkowe, gdyż w myśl przepisów 
winny znajdować się w miejscowości, w której skarżący mieszka, tzn. w Księginkach. 
Natomiast oznakowanie początku nieruchomości Księginki nastąpi niezwłocznie po zajęciu 
stanowiska przez Komisję ds. organizacji ruchu drogowego na terenie powiatu śremskiego, o 
czym skarżący został poinformowany w piśmie z dnia 2 bm. Komisja uznała, że zarzut 
dotyczący działania Burmistrza i urzędu w tym zakresie jest niezasadny. Zmiana granic 
miejscowości następuje w toku określonej prawem procedury, w której uwzględnić należy 
interesy wszystkich mieszkańców, których zmiana dotyczy. Skarżący poinformowany został 
przez Burmistrza w dniu 4.09.2014 r. (pismo nr RG.6624.15.2014.IS) o tym, że „ wniosek 
został zaewidencjonowany i jeżeli podjęta zostanie decyzja o uruchomieniu procedury 
dotyczącej zmiany granic miasta Dolska, podyktowana większą ilością przypadków, zostanie 
uwzględniony”. Pismo stanowi zaprzeczenie zarzucanej przez skarżącego odmowy zmiany 
granic miasta, gdyż takie stwierdzenie nie zostało skarżącemu przekazane w piśmie. Komisja 



w toku przeprowadzanej analizy skargi przeprowadziła ze skarżącym panem [...] rozmowę, w 
toku której przyznał, że sposób wykonanego i przewidzianego do wykonania oznakowania 
nieruchomości stanowiącej jego własność zadowala go oraz, że planowane przeprowadzenie 
wymaganej prawem procedury mającej doprowadzić do włączenia części nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym Księginki (w tym nieruchomości będącej jego 
własnością) do miasta Dolska będzie satysfakcjonującym go sposobem załatwienia sprawy. 
Komisja uznała, że zarzut dotyczący działania Burmistrza i urzędu w tym zakresie jest 
niezasadny. Mając powyższe ustalenia na uwadze, Komisja Rewizyjna wniosła o uznanie 
przez Radę Miasta i Gminy Dolsk skargi złożonej przez p. [...] za nieuzasadnioną. 
 

• Projekt uchwały zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 
2015 rok przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk która 
poinformowała, że dochody i wydatki zmniejszają się o kwotę 80.152,06zł. 

Zmniejszenia wynikają z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych. 
Radni do projektu uchwały nie wnieśli zapytań. 
 

• Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawiła Elżbieta Juskowiak Skarbnik 
Miasta i Gminy Dolsk. 

Rada gminy od 2016r. może wprowadzić opłatę targową. Uchwałę Nr LI/353/14 podjętą 
przez Radę Miasta i Gminy Dolsk w dniu 29 października 2014r. w sprawie opłaty targowej 
należy uchylić. 
 

• Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2016 rok przedstawiła 
Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 

Opłata od posiadania psów obowiązująca na terenie miasta i gminy Dolsk w 2016 roku w 
wysokości 33,00 zł stanowi 27,59% stawki górnej która wynosi 120,05 zł od jednego psa. 

• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2016 zreferowała Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 

Proponuje się stawki podatku od nieruchomości: 
- od budynków mieszkalnych – 0,75 zł co stanowi 98,67% stanowi górnej (0,75 zł) 
- od budynków pozostałych – 5,02zł co stanowi 65,36% stanowi górnej (7,68 zł) 
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,70 zł co 
stanowi 90,55% stawki górnej (22,86 zł) 
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,68 zł co stanowi 100% stawki górnej (10,68 zł) 
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł co 
stanowi 100% stawki górnej (4,65 zł) 
- od budowli i rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do 
odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych – 0,1% stawka górna (2%) 
- od pozostałych budowli 2% 



- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł co stanowi 89,89% stawki 
górnej (0,89zł) 
- od gruntów pozostałych – 0,19 zł co stanowi 40,43% stawki górnej (0,47 zł). 
 

• Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych przedstawiła Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 

Zmiany wzorów wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. Z 2015r. poz. 1515) a mianowicie nowa stawka 
podatku dla gruntów pod wodami, waloryzacja stawki, zmiana wyłączenia dla gruntów pod 
wodami stojącymi. Art. 5 ust.1 pkt b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych Dz.U z 2014 poz. 849, Dz.Uz 2015r. poz. 699) przed zmianą: pod jeziorami, 
zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych. Natomiast zmiana brzmi pod 
wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych – 4,58 od 1 ha powierzchni. 
 

• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych przedstawiła Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 

Projektowana uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849, z późn.zm.) 
obligującej rady gmin do określenia w drodze uchwały rocznych stawek podatku od środków 
transportowych. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych zostały zwaloryzowane 
zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015r. w 
stosunku do I półrocza 2014r., który wyniósł 98,80 (spadek cen o 1,2 %). Proponowane 
stawki podatku od środków transportowych uległy zmianie (zał Nr 1 samochody ciężarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej równej 12 ton górna stawka 3100,42 zł i zał. Nr 2 ciągniki 
siodłowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 
3100,42 zł) i z powodu deflacji zostały obniżone o 1,2%. Zmiana w art. 10 ust 1 pkt 7 a i b. 
Przed zmianą zapis w ustawie od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
- mniejszej niż 30 miejsc – 1.596,00 zł 
- równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2.184,00 zł. 
Po zmianie od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
- mniejszej niż 22 miejsca – 1.596,00 zł 
- równej lub większej niż 22 miejsca – 2.184,00 zł. 
Proponowane stawki nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych dla 
poszczególnych przedmiotów opodatkowania, a w odniesieniu do środków transportowych 
wymiennych w art. 10 ust. 1 pkt 2, 4, 6 ustawy, stawki podatku nie są niższe od kwot 
wymienionych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do ustawy. 
Projekt uchwały przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji został zmieniony Na 
sugestie rady projekt uchwały zostanie zmiany. Zmiany dotyczyć mają wskaźnika obniżki 
górnych stawek by proporcjonalnie były równe do wszystkich stawek podatku od środków 
transportowych od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton – 1.416,00 zł oraz od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem 



silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem 
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1212,00 
zł. 
 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2016r. przedstawiła Elżbieta 
Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do kosztów 
mogą być udzielone z budżetu Miasta i Gminy według kalkulowanych stawek 
jednostkowych. W związku z powyższym występuje konieczność ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych dla pokrycia kosztów działalności samorządowego zakładu budżetowego jakim 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku na pokrycie kosztów utrzymania i obsługi 
procesu oczyszczalni ścieku. 
 

• Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań 
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2016r. przedstawiła Elżbieta 
Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk. 

Dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do kosztów 
mogą być udzielone z budżetu Miasta i Gminy według kalkulowanych stawek 
jednostkowych. W związku z powyższym występuje konieczność ustalenia stawek dotacji 
przedmiotowych zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych dla pokrycia kosztów działalności samorządowego zakładu budżetowego jakim 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku na pokrycia kosztów administrowanie świetlic 
wiejskich. 
 

• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 przedstawiła Katarzyna 
Chojnacka członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Dolsku. 

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.) Rada Miasta i Gminy 
uchwala corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w 
którym określa zadania do realizacji w danym roku w zakresie przeciwdziałania 
alkoholizmowi, pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, pomocy rodzinom, w których 
występuje problem alkoholizmu, przemocy. Program będzie realizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Dolsku. Z mocy ustawy inicjatorem i koordynatorem realizacji zadań 
jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk. 
 

• Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Dolsk przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik Referatu 
Gospodarczego. 



Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. w dniu 22 października 2015r. złożyły do Burmistrza Miasta i 
Gminy Dolsk wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
nieruchomości położonych w Drzonku, ul. Polna, dla których woda jest dostarczana z terenu 
gminy Śrem. Taryf dla przedmiotowych nieruchomości będą obowiązywały w okresie od 1 
stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Do wniosku zostało dołączone zestawienie poniesionych 
kosztów i przychodów za 2014r. i planowanych kosztów i przychodów w roku 
obowiązywania taryfy. W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została wprowadzona 
taryfa dwuczłonowa 
niejednolita, która obejmuje: 
1) pierwszy człon – cena wody w zł/m3; 
2) drugi człon – stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń 
wodociągowych, odczyt wodomierza i rozliczanie należności za wodę w zł/odbiorcę 
usług/okres rozliczeniowy. Z przedstawionej kalkulacji wynika, że cena zaopatrzenia w wodę 
winna wynosić 3,34 zł/m3 netto dla wszystkich grup odbiorców. Do świadczonych usług 
zaopatrzenia w wodę zostanie również doliczona opłata abonamentowa uzależniona od 
wielkości zapotrzebowania na wodę złożonego przez odbiorcę. Ponadto za przyłączenie 
odbiorcy do urządzeń wodociągowych Spółka będzie pobierała opłaty wynikające z kosztów 
przeprowadzenia prób technicznych w kwocie 184,50 zł brutto. 
 

• Projekt uchwały w sprawie dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk przedstawiła Maria 
Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego. 

Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. w dniu 22 października 2015r. złożyły do Burmistrza 
Miasta i Gminy Dolsk wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
nieruchomości położonych w Drzonku, dla których woda jest dostarczana z terenu gminy 
Śrem. Taryfy dla przedmiotowych nieruchomości będą obowiązywały w okresie od 1 stycznia 
2016r. do 31 grudnia 2016r. Z przedstawionej kalkulacji wynika, że cena zaopatrzenia w 
wodę dla usług realizowanych przez Spółkę winna wynosić 3,34zł/m3 netto dla wszystkich 
grup taryfowych. Cena za dostarczanie wody dla usług realizowanych przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dolsku wynosi 2,93zł netto. Różnica stawki w wysokości 0,41zł 
netto za każdy 1 m3 wody będzie pokrywana z budżetu Gminy Dolsk, do której Spółka 
doliczy obowiązujący podatek VAT. 
 

• Projekt uchwały w sprawie aneksu nr 9 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 
grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z 
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi 
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Gaju przedstawiła Maria Marchlewska Kierownik 
Referatu Gospodarczego.  

Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z 
prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi 
zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Gaju zawarte zostało w 2004 r. na czas nieokreślony. Przyjęcie treści 
kolejnego aneksu do porozumienia podyktowane jest wolą przystąpienia do porozumienia 



międzygminnego gminy Krobia oraz gminy Krzywiń. Dla budżetu gminy Śrem będzie to 
skutkować obniżeniem udziału w kosztach utrzymania schroniska z 31% do 26% całkowitych 
kosztów utrzymania, natomiast dla pozostałych gmin - uczestników porozumienia udział w 
kosztach utrzymania schroniska przedstawiać się będzie następująco: miasto Kościan 15%, 
gmina Kościan 10%, gmina Czempiń 7%, gmina Książ Wlkp. 6%, gmina Dolsk 4%, gmina 
Brodnica 3%, gmina Kórnik 15%, gmina Krobia 8%, gmina Krzywiń 6% całkowitych 
kosztów utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. 
Ustalenie udziału w kosztach opiera się o udział procentowy z uwzględnieniem liczby 
mieszkańców poszczególnej gminy. Ponadto nastąpiła potrzeba aktualizacji zapisów 
dotyczących rozliczania kosztów zmiennych utrzymania schroniska, tj. koszty sterylizacji i 
kastracji zwierząt zostały włączone do kosztów weterynaryjnych. Praktyka wykazała, że takie 
rozwiązanie jest najbardziej optymalne i tym samym bliższe zasady sprawiedliwego podziału 
kosztów realizacji powierzonego zadania. Jednocześnie zostały wprowadzone zmiany w 
zapisach dotyczących warunków wystąpienia uczestników z niniejszego porozumienia. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i 
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 


