PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 24 października 2016 roku
Radni obecni na posiedzeniu według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformowała, że tematem spotkania jest:
1. Omówienie materiałów na najbliższą sesję
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk e roku szkolnym
2015/2016.
3. Sprawy bieżące.
Ad.2.
Mirella Godawa poinformowała, że do 31 października Burmistrz każdego roku jest
zobowiązany do przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w
roku szkolnym 2015/2016.
Sieć szkół prowadzonych przez Gminę Dolsk obejmowała:
Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku z oddziałami
zamiejscowymi I-III w Małachowie,
Szkołę Podstawową w Masłowie,
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku,
Przedszkole Samorządowe „Stokrotki” w Dolsku z oddziałami zamiejscowymi w
Ostrowiecznie, Małachowie i Wieszczyczynie. W roku szkolnym 2015/2016 w porównaniu
do roku szkolnego 2014/2015 sieć szkół podstawowych i gimnazjum nie uległa zmianie. Z
uwagi natomiast na bardzo niską frekwencję naboru do oddziału przedszkolnego w
Mszczyczynie i konieczność wykonania w tamtejszym budynku prac remontowomodernizacyjnych, dzieci z Mszczyczyna i Gajewa uczęszczały do Przedszkola w Dolsku
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportoworekreacyjnych jest cały czas monitorowana przez dyrektorów placówek. Wymaga to
oczywiście stałych nakładów finansowych, które corocznie są ponoszone przez poszczególne
placówki, by zapewnić sprawność techniczną i bezpieczeństwo przy optymalizacji kosztów
eksploatacji.
Na wyróżnienie zasługuje informacja o wysokim poziomie wykształcenia kadry
pedagogicznej, która przedkłada się na poziom nauczania. I tak wyższe wykształcenie
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2015/2016 posiadało
98,6% zatrudnionych nauczycieli, a zatem 72 pedagogów pracujących w naszych placówkach
oświatowych przy ogólnym stanie 73 nauczycieli.
Średnie wyniki szkół podstawowych ze sprawdzianu umiejętności na zakończenie nauki w
placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 dorównują bądź wielokrotnie
przewyższają średnie wyniki w Powiecie Śremskim czy Województwie Wielkopolskim.
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Osiągnięcia uczniów są wynikiem zarówno procesu nauczania, jak i uczenia się. W znacznym
stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego.
Oprócz zajęć wynikających z ramowych planów nauczania w każdej placówce realizowane są
zajęcia dodatkowe, podyktowane indywidualnymi potrzebami uczniów, finansowane z
budżetu gminy.
Ad.1.
Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości
Inspektor Dorota Praczyk przedstawiła maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na
2017 rok, które uległy obniżeniu o 0,9% z uwagi na deflację. Wobec powyższego
zaproponowano radnym aby stawki od podatku od nieruchomości pozostały bez zmian po
wcześniejszym uwzględnieniu górnych stawek podatku ogłoszonych przez Ministra
Finansów.
Przedstawione propozycje stawek podatku od nieruchomości:
•
od budynków mieszkalnych - 0,74 zł, co stanowi 98,67% stawki górnej (0,75 zł),
•
od budynków pozostałych - 5,02 zł, co stanowi 65,88% stawki górnej (7,62 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 91,35% stawki górnej (22,66 zł),
•
od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł, co stanowi 100% stawki górnej (10,59 zł),
•
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł, co stanowi 100% stawki górnej (4,61 zł),
•
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł, co stanowi 100% stawki górnej,
•
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł , co stanowi 100% stawki górnej,
•
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 (0,89 zł),
•
od gruntów pozostałych - 0,19 zł, co stanowi 40,43% stawki górnej (0,47 zł).
zostały zaakceptowane przez radnych.
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
Inspektor Dorota Praczyk przedstawiła zaproponowane stawki podatku od środków
transportowych, które uległy zmianie (zał. Nr 1 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka 3072,52 zł i zał Nr 2 ciągniki siodłowe
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton górna 2374,85 zł i powyżej 36
ton 3072,52 zł, z powodu deflacji zostały obniżone o 0,9%. I tak:
•
samochód ciężarowy przed zmianą 3096,00 zł po zmianie 3072,00zł (górna 3072,52zł)
•
Ciągnik siodłowy przed zmianą 2388,00 zł po zmianie 2364,00 zł (górna 2374,85 zł)
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•

Ciągnik siodłowy przed zmianą 3096,00 zł po zmianie 3072,00 zł (górna 3072,52 zł)

Pozostałe proponowane stawki nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania, a w odniesieniu do środków transportowych
wymienionych 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.
Radni zaakceptowali powyższe propozycje.

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
Dorota Praczyk poinformowała, że Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę
targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z
zastrzeżeniem ust.2b, który ma brzmienie: (Opłacie targowej nie podlega sprzedaż
dokonywana w budynkach lub w ich częściach )”. Minister Finansów w Obwieszczeniu z
dnia 28 lipca 2016 r.(M.P. z 2016 r. poz. 779) w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, określił górną stawkę opłaty targowej która nie
może dziennie przekroczyć 751,65 zł.
Wobec wątpliwości radnych co do wprowadzenia opłaty i jej wysokości Burmistrz Henryk
Litka wyjaśnił, że wielokrotnie gminy odchodzą od podejmowania uchwały w sprawie opłaty
targowej. Jednakże zwrócił uwagę na znaczenie złotówki w gminnym budżecie. Szacując
dochody z tytułu opłaty targowej należy mieć na względzie koszty utrzymania inkasenta.
Propozycja do rozważenia.
Rada Miasta i Gminy Dolsk po dyskusji zaakceptowała projekt uchwały w sprawie opłaty
targowej określając dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 20,00 zł bez wyróżniania
asortymentu tak jak to miało miejsce w przeszłości.
Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Dorota Praczyk przedstawiając dotychczas obowiązującą uchwałę w sprawie opłaty od
posiadania psów przypomniała o wysokości opłaty od jednego psa tj. 33,00 złotych, jak
również zwolnienia wynikające z art. 18a, ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849):
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych , jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2008 r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu
posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów.
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Radni uznali za właściwe pozyskanie dochodów z tytułu opłaty za posiadanie psa jak również
pozostawienia wysokości opłaty. Wobec powyższego uchwała w sprawie opłaty od
posiadania psa pozostaje bez zmian.
Projekt uchwały w sprawie podatku rolnego oraz projekt uchwały w sprawie podatku
leśnego
Burmistrz Henryk Litka zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach
rolniczych (Dz.U. z 2016r. poz. 1315), informuje, że proponowana cena skupu żyta
stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Dolsk na rok
podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1dt, czyli będzie taka sama jak ogłoszona w
Komunikacie GUS z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres
11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 i
wynosi 52,44zł za 1dt). Prosząc o akceptację poinformowała, że gminy sąsiadujące takie
samo rozwiązanie przyjęły.
Dorota Praczyk wyjaśniła, że Rada Miasta i Gminy Dolsk nie podejmując uchwały w
sprawie obniżenia stawki podatku rolnego przyjmuje średnią cenę skupu żyta za okres 11
kwartałów ogłoszoną przez GUS. Stawka 52,44zł za 1dt jest niższa o 2,44% od
ubiegłorocznej i zmniejsza dochód gminy z tytułu podatku rolnego o ok. 20.000zł w skali
roku.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła radnych o wypowiedzenie się w powyższej
kwestii.
Dorota Praczyk dodała, że analogiczna sytuacja jest ze stawką podatku leśnego.
Radny Henryk Grycz uważa że należałoby pozostawić stawki w omawianych podatkach na
poziomie Komunikatu GUS, dodając że powyższe propozycje i tak zmniejszą dochód gminy.
Radni zaakceptowali powyższe propozycje.
Projekt zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok
Liliana Lenarczyk-Żurczak poproszona o przedstawienie projekty uchwały poinformowała,
że zwiększa się planowane dochody o kwotę 228.493,17 zł i ustala się łączną kwotę
dochodów 20.765.719,04 zl, jak również zwiększa się planowane wydatki o kwotę
228.493,17 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 24.993.719,04 zł. Zmiany dotyczyły
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o oszczędności jakie udało się
wygospodarować w budżecie na chwilę obecną?
Liliana Lenarczyk –Żurczak odpowiadając poinformowała, że trudno mówić o
oszczędnościach w wykonaniu budżetu gdyż budżet na 2016 rok był niedoszacowany.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała o wyliczeniu oszczędności jakie gmina
miała osiągnąć po przeprowadzeniu operacji wykupu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w
Księginkach i Małachowie tj. ok.20.000zł na plusie po uwzględnieniu kosztów transakcji.
Burmistrz Henryk Litka wspomniane kalkulacje dotyczyły przeprowadzenia operacji
finansowej w miesiącu maju, jednakże przedsięwzięcie przeprowadzono w październiku
wobec czego w kalkulacjach należy odliczyć szacunkowe oszczędności z tytułu czynszu
dzierżawnego za miesiące maj-październik.
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Poruszono temat wprowadzenia oszczędności w oświetleniu ulicznym proponując wyłączenie
co drugiej lampy lub też wyłączenie wszystkich lamp na 3 godziny.
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy
miasta Dolsk.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że w dniu 3 października br. została
złożona petycja przez mieszkańców Dolska dotycząca budowy obwodnicy w miejscowości
Dolsk. W oparciu o konsultacje z Mecenasem – budowa obwodnicy nie jest zadaniem gminyRada Miasta i Gminy Dolsk nie jest właściwym organem do rozpatrzenia petycji stąd
właściwym jest przekazanie przedmiotowej petycji właściwemu organowi.
Burmistrz Henryk Litka dodał, że powyższe działania nie zwalniają nas wszystkich z
prowadzenia wszelkiego rodzaju form nacisku dążących do realizacji budowy obwodnicy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała o otrzymanej korespondencji z
mieszkańcem gminy Dolsk dotyczącą prośby o informację, kiedy zostanie zamieszczone na
stronie Urzędu MiG Dolsk odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji?
Liliana Lenarczyk-Żurczak wyjaśniła , że na Biuletynie Informacji Publicznej wywiesza się
sprawy, które stanowią kompetencje gminy.
Burmistrz Henryk Litka zapoznał radnych z wynikami konsultacji, które odbyły się w dniu
23.10.2016 r w godz. 8.00 – 16.00 w Sali widowiskowej w Dolsku przeprowadzone zostały
konsultacje z mieszkańcami miasta Dolska i sołectwa Księginki w sprawie zmiany granic
miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta
Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki.
W konsultacjach wzięło udział:
a/ 20 mieszańców wsi Księginki (na 186 osób uprawnionych)., czyli głosowało 10,8%
uprawnionych mieszkańców Księginek. Za proponowaną zmianą opowiedziało się 7 osób
czyli 35 % głosujących, a przeciwnych zmianie było 13 osób czyli 65% głosujących
mieszkańców Księginek.
b/ 60 mieszkańców miasta Dolska (na 1250 osób uprawnionych)., czyli głosowało 4,8%
uprawnionych mieszkańców Dolska. Za proponowaną zmianą opowiedziały się 34 osoby
czyli 57 % głosujących, a przeciwnych zmianie było 26 osób czyli 43% głosujących
mieszkańców Dolska.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o rozważenie sprawy przesunięcia granic
miasta Dolsk i odbycie stosownej rozmowy, gdyż do marca musiałby być złożony stosowny
wniosek o zmianę granic.
Radny Henryk Grycz odnosząc się do wyników konsultacji stwierdził, że większość
mieszkańców wypowiedziała się przeciw zmianie granic, choć frekwencja mieszkańców
Księginek nie była znacząca.
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że z wyliczeń % wynika że głosy mieszkańców
Księginek stanowiły większość.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że dotarły do niej głosy mieszkańców „
jak kupił w Księginkach to niech mieszka w Księginkach”.
Radny Jacek Woroch uważa, że argument szybkiego dotarcia służb ratunkowych jest
właściwy i przemawia za zmianą granic.
Ad.3.
Burmistrz Henryk Litka poinformował radnych o rezygnacji Skarbnika Marii Woroch z
pełnienia funkcji Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk, jednocześnie przedstawił kandydatkę
5

wybraną w wyniku postępowania konkursowego p. Magdaleny Surmickiej prosząc o
zaakceptowanie kandydatury.
Ponadto Burmistrz Henryk Litka poinformował radnych o możliwości pozyskania środków
zewnętrznych na odtworzenie, odnowę i zagospodarowanie stawów, oczek wodnych i rowów
melioracyjnych oraz wykonania nasadzeń śródpolnych i przydrożnych. W ramach LGD
Gościnna Wielkopolska.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała stanowisko Komendy Powiatowej Policji w
Śremie dotyczącą przywrócenia Posterunku Policji w Dolsku.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że została wysłana prośba do Komendy
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ustosunkowanie się do przywrócenia Posterunku Policji
w Dolsku.
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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