PROTOKÓŁ NR 11
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 17 lutego 2016 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. Jadwiga Chojnacka
5. Henryk Grycz
6. Marek Jurga
7. Jarosław Kaczmarek
8. Krystian Mejza
9. Andrzej Michałowski
10. Aneta Niewrzendowska
11. Lidia Pieprzyk
12. Roman Ratajczak
13. Zenon Rusiak
14. Hieronim Szczepaniak
15. Jacek Woroch
Wszyscy radni obecni.
Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Zastępca Burmistrza-Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Kinga Przykłota Pracownik Referatu Obywatelskiego
6. Ryszard Ciszewicz Prezes LKS Zawisza Dolsk
7. Anna Klemska Prezes UKS Kusy Dolsk
8. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR w Dolsku
9. Katarzyna Chojnacka MGKRPA w Dolsku
10. Benedykt Włodarczak Prezes MGZOSP w Dolsku

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad
posiedzenia Komisji:
1. Sprawozdania za rok 2015 z zakresu działalności:
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
• UKS KUSY Dolsk
• LKS ZAWISZA Dolsk
• Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku
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• Ochotnicza Straż Pożarna
2. Analiza projektów uchwał dotyczących XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
3. Sprawy bieżące.
Ad.1
W pierwszej kolejności Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji programu
współpracy z organizacjami oraz innymi podmiotami za rok 2015, który przedstawiła Kinga
Przykłota Pracownik Referatu Obywatelskiego co stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności LKS „Zawisza” Dolsk za 2015 rok przedstawił Prezes
Ryszard Ciszewicz co stanowi załącznik nr 2 do protokołu. W swoim sprawozdaniu Ryszard
Ciszewicz wspomniał o trzech sekcjach prężnie działających w ramach Klubu Zawisza i
wynikach jakie zawodnicy odnoszą w tychże sekcjach. Poruszył temat warunków jakie klub
musi sprostać aby móc funkcjonować, co wiąże się w dużej mierzy ze środkami pozyskanymi
w ramach pomocy sponsorów – za co wszystkim „przyjaciołom” Ryszard Ciszewicz
podziękował.
W trakcie sprawozdania Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała o
wynagrodzenie trenera.
Prezes Ryszard Ciszewicz odpowiedział iż trener wynagradzany jest umową zlecenie od
której odprowadzany jest podatek.
Sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „KUSY” w Dolsku
zreferowała Prezes Anna Klemska co stanowi załącznik nr 3 do protokołu. W sprawozdaniu
wspomniała o sekcjach w których działa klub i jego osiągnieciach. W części finansowej rada
została poinformowana o przeprowadzonej działalności która została sfinansowana z różnym
procencie z różnych źródeł finansowych. Za wsparcie finansowe poprzez sponsorów
publicznych Prezes Anna Klemska gorąco podziękowała podkreślając iż bez ich pomocy klub
nie mógłby istnieć.
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał dlaczego nie ma kategorii seniorów w sekcji
siatkówki?
Odpowiedzi udzielił Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR w Dolsku informując iż czym
starsza grupa zawodników tym większe klub musi ponosić koszty w związku z utrzymaniem
zawodników.
Prezes Anna Klemska poinformowała również radnych o planach stworzenia sekcji tenisa
stolowego.
Natomiast Witold Opielewicz zwracając uwagę na fakt wyposażenia świetlic wiejskich w
stoły do tenisa, które pozwolą na rozszerzenie działań klubu o nowych zawodników.
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku za rok 2015 przedstawiła Katarzyna Chojnacka – członek
komisji, która na wstępie wyjaśniła nieobecność Przewodniczącej Komisji Marii Schneider i
tym samym swoją obecność. Jednakże Przewodniczący Jacek Woroch poinformował iż
Komisja Oświaty Kultury i Sportu w swoim planie pracy ujęła temat „Wysłuchania
informacji dotyczącej funkcjonowania MGKRPA w Dolsku” i dopasowuje termin komisji tak
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by stworzyć możliwość zadania pytania p. Maria Schneider na co wszystkich radnych
zaprasza.
Ustalono iż Katarzyna Chojnacka członek MGKRPA w Dolsku zreferuje sprawozdanie z
działalności komisji z uwzględnieniem części finansowej co stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
W trakcie sprawozdania wywiązała się dyskusja między radnymi a przedstawicielem
MGKRPA dotycząca sposobu dysponowania środkami jakie komisja przeznacza na
wspieranie przedsięwzięć pogłębiających wiedzę społeczeństwa w zakresie uzależnień i
przemocy.
Ostatnie sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawił Prezes
Benedytk Włodarczak co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała w jakim charakterze najczęściej OSP
podejmuje akcje ratunkowe?
Prezez Benedykt Włodarczak poinformowała iż wypadki komunikacyjne są przyczyną
najczęstszych akcji ratunkowych.
Na koniec sprawozdania Prezes OSP wspomniał o potrzebie zakupu radiostacji, która jest
niezbędna podczas akcji ratunkowej.
Burmistrz Henryk Litka poinformował iż należałoby w pierwszej kolejności zaopatrzyć
jednostki OSP w sprzęt niezbędny do podejmowania akcji ratunkowych, po uzgodnieniach z
Komendantem Gminnym OSP.
Rada przystąpiła do omówienia projektów uchwał.
Ad.2
Projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Międzychód,
który przedstawiła Pracownik Referatu Gospodarczego Monika Leciejewska. Plan
Odnowy Miejscowości Międzychód jako dokument strategiczny jest niezbędny do złożenia
wniosku o przyznanie pomocy. Jednym z punktów określających warunki przyznania pomocy
jest dokument strategiczny. Analiza ta może być wykorzystana przy takich przedsięwzięciach
jak przebudowa drogi powiatowej Międzychód i modernizacji poddasza
Burmistrz Henryk Litka przedstawił sytuację w oświacie na rok szkolny 2016/2017 w
przedszkolach z uwagi na zmiany w oświacie może wystąpić problem zapewnienia pobytu
naszym małym mieszkańcom w przedszkolach. Dlatego gmina podjęła działania zmierzające
do utworzenia fili przedszkola w Międzychodzie. Naturalnie należałoby zorganizować tak by
mieszkańców sołectwa Międzychód nie pozbawiać świetlicy – miejsca spotkań
integracyjnych. Dodatkowa filia w Międzychodzie winna zapewnić odpowiednią ilość miejsc
dla naszych dzieci.
Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania ze świetlic
wiejskich prowadzonych przez gminę Dolsk. Projekt uchwały przedstawiła Pracownik
Referatu Obywatelskiego Kinga Przykłota. Zmiany dotyczą rozliczania się z dochodów
uzyskanych z najmu świetlicy. Po zmianach dochód z najmu świetlic stanowić będzie dochód
gminy a nie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
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Radny Hieronim Szczepaniak zapytał w kogo kompetencji będzie wykonanie drobnych
remontów?
Burmistrz Henryk Litka w odpowiedzi poinformował iż drobne, bieżące remonty będące
wynikiem zużycia będą w gestii Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.
Projekt uchwały dotyczący określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i
gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dolsk przedstawiła Kinga Przykłota Pracownik
Referatu Obywatelskiego, która poinformowała radnych o nowelizacji ustawy o systemie
oświaty. Zmiany w przepisach wprowadziły jednolite zasady rekrutacji do przedszkoli oraz
klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum. Zgodnie z art. 20e ust 3 i 4 ustawy o
systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły i gimnazjum mogą
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kryterium tym organ prowadzący przyznaje określoną
liczbę punktów i określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Dolsk przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku w dniu 20 stycznia 2016r. złożył do Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia
01 kwietnia 2016r. do dnia 31 marca 2017r. Dotychczasowe taryfy zatwierdzone uchwałą nr
V/26/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Dolsk obowiązują do 31 marca 2016r. z oceny wnioskodawcy przychody uzyskane z tytułu
świadczonych usług na podstawie obowiązujących taryf pokryją w całości koszty, które
powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf. Zgodnie z art. 24
ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r., poz. 139) rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o 1 rok.
Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i
gminy na 2016 rok przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy
Dolsk. Zmiana w rozdziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Dokonuje
się przeniesienia kwoty 3.014,96zł z zakupu materiałów i wyposażenia na paragraf dotacji
celowej dla jednostki Lubiatowo-zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego. Zmiana w
rozdziale Pomoc społeczna. Dokonuje się przeniesienia kwoty 97.000zł z dotacji celowej z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
na. 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. Zmiana w rozdziale Kultura fizyczna.
Dokonuje się przeniesienia kwoty 450zl na wniosek sołectwa Lubiatówko z zakupu
materiałów i wyposażenia usług pozostałych. Dokonuje się przeniesienia kwoty 21.227zł z
wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na wydatki inwestycyjne
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jednostek budżetowych. Dodała również iż radni spodziewać się mogą zmiany do
przedstawionego projektu uchwały na sesję. Zmiany przewidywać będą przesunięcia między
paragrafami. Dotyczyć będą rozdziałów Ośrodku Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej
w Dolsku. Skarbnik zapewnił iż przeniesienie między paragrafami odbywać będzie się w
ramach budżetu jednostki.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego przedstawiła Pracownik Referatu Obywatelskiego Kinga Przykłota.
Ad.3
Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych poinformowała iż w dniu dzisiejszym komisja
odbyła spotkanie ze Starostą Śremskim Zenonem Jahnsem w sprawie modernizacji drogi w
Międzychodzie.
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji.
Protokolant
/-/ Magdalena Pawłowska

Przewodnicząca Rady
/-/ Janina Pawełczyk
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