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PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 21 listopada 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. Henryk Grycz
5. Marek Jurga
6. Jarosław Kaczmarek
7. Roman Ratajczak
8. Zenon Rusiak
9. Hieronim Szczepaniak
10. Aneta Niewrzendowska
11. Jadwiga Chojnacka
12. Krystian Mejza
13. Roman Ratajczak
Radna Lidia Pieprzyk nieobecna
Radny Jacek Woroch odmówił podpisania listy obecności

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. Mateusz Snela członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4. Katarzyna Chojnacka członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych
5. Maria Woroch Skarbnik MiG Dolsk
6. Mirella Godawa Kierownik Referatu spraw Obywatelskich
7. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Obywatelskiego
8. Ilona Skorupka
9. Monika Leciejewska
10. Marek Gogół

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. pochylenie się nad głównymi zagadnieniami projektu budżetu przyszłorocznego
3. wolne głosy i wnioski.

Burmistrz Henryk Litka na wstępie poinformował radnych, iż pomimo wszystkich
doniesień w mediach dotyczących zmian w oświacie na chwilę obecną nic się nie zmieniło od
ostatniego posiedzenia radnych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła radnego Jacka Worocha o wyjaśnienie
dlaczego odmówił podpisania listy obecności z dzisiejszego spotkania?
Radny Jacek Woroch wyjaśnił, że jest to protest przeciwko powziętym przez
Przewodniczącą Rady działaniom w zwoływaniu wspólnych posiedzeń komisji celem
realizacji prac, które wynikają z planu pracy poszczególnych komisji.
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Rady na jakiej podstawie są zwoływane wspólne posiedzenia komisji?
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że wspólne posiedzenia komisji
zwoływane są na podstawie Statutu Gminy Dolsk, jednocześnie przytaczając § 72
„1.   Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin,
zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem
ich działalności.
3.   Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4.   Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, mogą
zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania” niniejszego dokumentu.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak poproszona przez Przewodnicząca Rady o
szczegółowe wyjaśnienie poruszonej kwestii dopowiedziała, że temat został już szczegółowo
omówiony z prawnikiem przez Panią Przewodniczącą i od tego czasu nic się nie zmieniało.
Forma wspólnych posiedzeń komisji miała być wyjątkową formą zwoływania posiedzeń rady.
Jednakże w powyższej dyskusji problemem wyartykułowanym przez radnego Jacka Worocha
jest konkurowanie wspólnego posiedzenia komisji z pracami poszczególnych komisji stałych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o zreferowanie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2017 rok.

Burmistrz Henryk Litka pogratulował St. sierż. Mateuszowi Sneli z Komendy Powiatowej
Policji w Śremie, który zajął I miejsce w wojewódzkim finale IX Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2016”.

Mateusz Snela podziękował i przystąpił do przedstawienia wyżej wspomnianego projektu
uchwały. Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 487) Rada Miasta i Gminy uchwala
corocznie Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wytycza
główne kierunki działań profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie
problemów alkoholowych i pomoc rodzinom osób uzależnionych. Rok 2017 będzie kolejnym
rokiem realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Jest
kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach poprzednich. Gminny Program określa
zakres i formę realizacji zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu
działań profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawania
nowych problemów alkoholowych i zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie
występują. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. Z
mocy ustawy inicjatorem i koordynatorem realizacji zadań jest Miejsko-Gminna komisja
rozwiązywania  problemów  alkoholowych  powoływana  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy
Dolsk.
Ponadto Mateusz Snela wyrażają swoje spostrzeżenia uważa, że ukierunkowany program
profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych wpływa na życie wszystkich
mieszkańców gminy. Kolejnym potwierdzeniem w dobrze ukierunkowanej działalności
profilaktycznej jest fakt wzorowania programu profilaktyki przez sąsiadujące komisje.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała radnych czy mają pytania do przedstawionego
projektu uchwały?
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał jak liczna jest grupa ludzi zagrożonych alkoholizmem
na terenie naszej gminy?
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Katarzyna Chojnacka aby określić wskazaną liczebność należałoby przeprowadzić badanie
próby mieszkańców gminy Dolsk. Takich danych komisja nie posiada, jednakże 60 osób
rocznie to liczba stanowiąca podopiecznych komisji. Na chwilę obecną w roku 2016 sześć
osób otrzymało opinię biegłych. Prace komisji polegają na udzielaniu pomocy, która
ukierunkowana jest na podjęcie działań w leczeniu uzależnień.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zasady współpracy komisji ze
stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy częstokroć wspomagana finansowo przez
gminną komisję.
Katarzyna Chojnacka poinformowała że Komisje w ramach posiadanego budżetu wspiera
finansowo wszystkie podjęte działania ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania
alkoholizmowi. Ponadto zwróciła uwagę iż tegoroczne środki przeznaczane na profilaktykę
zostały znacznie ograniczone na skutek dofinansowania nagłośnienia i oświetlenia Sali
Widowiskowej. Wobec braku środków na realizację złożonych wniosków przez
stowarzyszenia Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęła decyzję
przesunięcia finansowania na rok 2017.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Mirellę Godawę o przedstawienie projektów
uchwały:

· w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na rok 2017

· w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie

Mirella Godawa referując projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2017 poinformowała, iż
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 2016 r. poz. 1817). 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 5 października 2016 r. do dnia 14 października 2016 r.
dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na 2017 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. Wobec
powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Do powyższego projektu uchwał radni zadali pytania. I tak:
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Radny Krystian Mejza czy Ochotnicze Straże Pożarne mogą składać wnioski?
Mirella Godawa poinformowała, że wszystkie organizacje pozarządowe.

Radny Krystian Mejza zaproponował podwyższenie kwoty będącej do dyspozycji
organizacjom pozarządowym.
Mirella Godawa wyjaśniła iż zapis § 6 pkt 2 powyższego projektu ma na celu zabezpieczenie
w budżecie gminy na 2017 rok kwoty nie niższej niż 10.000 zł.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasugerował ujęcie zapisu, który regulowałby ilość
składanych wniosków przez organizacje pozarządowe.
Mirella Godawa jako członek komisji konkursowej do opiniowania ofert wyjaśniła jak
funkcjonuje przyznawanie środków będących do dyspozycji organizacjom pozarządowym. I
tak po sprawdzeniu kompleksowości złożonej oferty komisja konkursowa udziela
dofinansowania proporcjonalnie do zasięgu działania złożonego wniosku. Jednocześnie
referująca miała wątpliwość czy zasugerowany zapis byłby zgodny z przepisami ustawy o
pożytku publicznym i wolontariacie.

Ustalono, że powyższa sugestia zostanie zweryfikowana z przepisami ustawy o pożytku
publicznym i wolontariacie do najbliższej Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Mirella Godawa poinformowała, że uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie
ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Miasta i Gminy Dolsk jest wymogiem
formalnym, wynikającym z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) stanowiącego, iż szkoła publiczna prowadzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana lub przekształcona przez organ
prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom, przez ten organ, możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Zgodnie z art. 59 ust. 6
w/w ustawy przepisy dotyczące likwidacji szkoły publicznej zawarte w art. 59 ust. 1-5 stosuje
się zatem odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły, czyli wprowadzenia takiej
zmiany organizacyjnej, która doprowadzi do rozszerzenia, zawężenia lub wprowadzenia
nowego zakresu edukacji danej placówki. Szkoła może być przekształcona po otrzymaniu
pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, wymagana jest też opinia
związków zawodowych funkcjonujących w oświacie. Filia w Małachowie strukturalnie
obejmowała klasy I-III. Z uwagi na bardzo małą liczbę uczniów, wraz z początkiem roku
szkolnego 2016/2017, zajęcia dydaktyczne nie są tam prowadzone, a dzieci uczęszczają do
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Liczba dzieci uczęszczających do
Filii w Małachowie przedstawiała się następująco:
· rok szkolny 2015/2016 - 15 uczniów,
· rok szkolny 2014/2015 - 12 uczniów,
· rok szkolny 2013/2014 - 14 uczniów.
Nauka w oddziałach Filii w Małachowie prowadzona była częściowo w klasach łączonych, co
niekorzystnie wpływało na realizację programu nauczania. Podkreślić należy również, że
latach poprzednich ok. 30% uczniów z obwodu Filii w Małachowie uczęszczało już do
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Warunki nauki w szkole w
Dolsku zapewniają właściwy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. Uczniowie
korzystają z sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, świetlicy, biblioteki i dużej oferty zajęć
pozalekcyjnych, których brak było w Filii w Małachowie. Dzieci z obwodu filii z
miejscowości Małachowo i Księginki do Szkoły Podstawowej w Dolsku dowożone są
autobusem szkolnym pod opieką pracownika szkoły. W budynku Filii w Małachowie od
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bieżącego roku szkolnego nie są prowadzone żadne zajęcia edukacyjne, gdyż do szkoły nie
uczęszcza żaden uczeń. W tej sytuacji, w celu uporządkowania istniejącej sytuacji faktycznej
oraz danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej, niezbędne jest podjęcie
uchwały w sprawie zamiaru, a następnie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie.

Radny Roman Ratajczak wobec likwidacji gimnazjum zapytał co z budynkiem
zajmowanym przez Gimnazjum w Dolsku?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że projekty ustaw nie określają regulacji budynków
zajmowanych przez Gimnazja. Z pewnością likwidacja gimnazjum pozwoli na
zagospodarowanie obiektu przez szkołę podstawową. Wobec planowanych zmian nie ma
określonego sztywnego rozwiązania. Gdyż spoglądając na proponowane zmiany w oświacie z
perspektywy całej gminy, należy dostrzec problem braku miejsc w Szkole Podstawowej w
Masłowie.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o zapoznanie radnych z projektem uchwały w
sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-2020.
Monika Leciejewska poinformowała, że w miesiącu lipcu w 2016 roku Gmina Dolsk złożyła
wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, w ślad za tym podpisała Umowę o dofinansowanie
NR260/U/400/851/2016 w dniu 4 listopada bieżącego roku na opracowanie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-2020, dalej PGN, który wykonała firma
ANULUK Łukasz Kozikowski z Warszawy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminie Dolsk
niezbędny będzie do ubiegania się o dofinansowanie na realizację zadań związanych z
ograniczeniem niskiej emisji. W ramach niniejszego planu zostały ujęte działania mające na
celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
obejmuje cały obszar gminy, a działania operacyjne w nim zawarte obejmują okres od 2016-
2020 roku. Integralną częścią PGN, jest Baza Inwentaryzacyjna, która zawiera kompleksowy
zbiór danych wraz z analizą emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Dolsk, a także
uwzględniono w niej możliwości redukcji zużycia energii oraz ocenę możliwości osiągnięcia
efektów ekologicznych. Realizacja działań zaplanowanych w niniejszym opracowaniu
wpisuje się w działania na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020
w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii fiskalnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej
ma głównie służyć mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz
zmniejszenie kosztów zużycia energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został uzgodniony z
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu i z Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała w jakim sektorze będziemy mogli korzystać z
dofinansowania po zatwierdzeniu powyższego planu?
Monika Leciejewska poinformowała, że Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk
na lata 2016-2020 jest oparty o Wieloletnią Prognozę Finansową, z której wynikają
zaplanowane zadania.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że przedmiotowy plan jest dokumentem
wymaganym w pozyskaniu środków na realizację zadania.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk wspomniała, że projekty będące przedmiotem spotkania
radni otrzymali na posiedzeniu wobec czego pytań ze strony radnych można spodziewać się w
późniejszym czasie.
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Ilona Skorupka przywołując art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym stwierdziła, iż do wyłącznej własności rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych, a także wnoszenia pomników. Art. 8 ust 1a ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych warunkuje podjęcie przez radę miasta i gminy uchwały w
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, uzyskaniem pisemnej zgody właściciela. W
wyniku podziału działki nr 49/43 powstały działki przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną oraz działka stanowiąca drogę. Droga ta oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 49/60 położona w miejscowości Nowieczek stanowi własność osoby
fizycznej. Pismem z dnia 31.10.2016r. (data wpływu 03.11.2016r.) właściciel przedmiotowej
drogi, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy Jagodowa.

Radny Marek Jurga poruszył problem śmieci na działka rekreacyjnych.???????
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wspomniała, że każdy z właścicieli działki ma
podpisaną umowę na wywóz nieczystości.
Radny Henryk Grycz wtrącił iż może problem polega na przemieszczeniu worków ze
śmieciami przez wiatr.
Burmistrz Henryk Litka podziękował za sygnał i poinformował, że należy zwrócić uwagę
na zabezpieczenie śmieci przed czynnikami zewnętrznymi.

Ilona Skorupka przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  opinii   w  przedmiocie
zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do obrębu
ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki oraz wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Dolsk i
sołectwa Księginki. 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. Wynik konsultacji  stanowi dla Rady Miasta i Gminy Dolsk podstawę
do oceny, czy celowym jest wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę granic
administracyjnych miasta Dolska poprzez włączenie w jego granice części obrębu
ewidencyjnego wsi Księginki o pow. 12.3685 ha, a wykonanie uchwały powierza się
burmistrzowi. Do wniosku dołączone zostaną niezbędne dokumenty, mapy i informacje
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.
310) w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia,
łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości
statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów
wymaganych w tych sprawach.
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Radny Henryk Grycz podsumowując poinformował, że wynik przeprowadzonych
konsultacji w dniu 23.10.2016r z mieszkańcami miasta Dolska i sołectwa Księginki jest na
niekorzyść zmiany granic.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak wyjaśniła, że interpretacja wyników spoczywa w
rękach radnych.
Radny Jarosław Kaczmarek zwrócił uwagę iż projekt uchwały został przygotowany na
podstawie pozytywnej opinii radnych, dodając że radni ostatecznie nie wypowiedzieli się w
tej sprawie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk w konsultacji z Mecenasem poinformowała radnych iż
ewentualna negatywna opinia z ich strony może być wyrażona w formie sprzeciwu podczas
głosowania nad powyższym projektem uchwały.
Ponadto Przewodnicząca wyraziła swoją opinię że nie zamierza mieszańców Księginek
narażać na dodatkowe koszty. Wspomniała również o sygnałach właścicieli nieruchomości
położonych w obrębie wsi Księginki, którzy zostali pozbawieni możliwości wyrażenia opinii
w przedmiotowej sprawie z uwagi na brak meldunku stałego w miejscowości Księginki.
Projekty uchwał w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk oraz dopłaty do wszystkich
taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk
przedstawił Marek Gogół.
Poinformował, że Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w dniu 21 października 2016r. złożyły do
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 stycznia
2017r. do dnia 31 marca 2017r. Dotychczasowe taryfy zatwierdzone uchwałą nr XIII/75/15
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk obowiązują do dnia 31 grudnia
2016r. Zgodnie z § 6 pkt. 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie
określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz. U. z
2006r., nr 127, poz. 886 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala
niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na
rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności koszty eksploatacji i utrzymania, w
tym podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa oraz opłaty za korzystanie ze środowiska.
Koszty tych opłat i zasady ich naliczania określają obecnie ustawa Prawo Ochrony
Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2016r., poz. 672) oraz Obwieszczenie
Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok
2017 z dnia 29 czerwca 2016r. (M.P. z 2016r., poz. 718). Obecnie trwają prace legislacyjne
dotyczące delegowania tematu opłat za korzystanie ze środowiska pod zapisy ustawy Prawo
wodne, w tym ich wzrost i zróżnicowanie. Brak jednoznacznych wytycznych dotyczących
opłat środowiskowych nie pozwala przedsiębiorstwu na właściwe wyliczenie nowej taryfy,
która obowiązuje przez rok. 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 i 1893, z 2016r. poz. 1250) rada gminy, w
drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o
1 rok.
Ponadto Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. w dniu 21 października 2016r. złożyły do Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych przy ul. Polnej w Drzonku. Taryfy zostały
zatwierdzone uchwałą nr XIII/75/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r.
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na czas określony od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Cena zaopatrzenia w wodę dla
usług realizowanych przez Spółkę wynosić ma3,34zł/m3 netto dla wszystkich grup
taryfowych, a dopłata dla taryfy zgodnie z uchwałą nr XIII/76/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 10 listopada 2015r. wynosi 0,41zł netto za każdy 1m3 wody. Dla usług realizowanych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku cena za dostarczanie wody wynosi 2,93zł
netto. W celu ujednolicenia cen za dostarczanie wody do wszystkich odbiorców usług na
terenie gminy Dolsk podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym jest w pełni
uzasadnione.

Radna Aneta Niewrzendowska zapytała  Marka  Gogóła  czy  wioski  są gorsze  od  miasta.
Takie odczucie towarzyszy radnej w kwestii utrzymania porządku na wsi.
Marek Gogół wyjaśnił, iż opróżnianie i wywóz śmieci z koszy jest efektem sygnału sołtysa z
poszczególnej wioski. Przyjęta forma jest uzgodniona i znana wszystkim sołtysom.

Przewodnicząca poprosiła Marię Marchlewską o przedstawienie projektu uchwały w
sprawie nabycia nieruchomości położonej w Dolsku.
Maria Marchlewska poinformowała, że w związku ze zrealizowaną inwestycją celu
publicznego polegającą na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik
pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073Pdokonano podziału działek
położonych w Dolsku. W wyniku podziału powstały działki o nr 653/1, nr 721/1, nr 727/1, nr
728/1, nr 729/1, nr 730/1, nr 731/1, nr 732/1, nr 733/1, nr 734/3, nr 735/3, nr 736/3, nr 737/3 i
nr 738/3 zajęte pod poszerzenie drogi ul. Brzozowa o ogólnej powierzchni 1185 m2 . W dniu
12.09.2013r. w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Kubiszewskiego w Śremie została spisana
przedwstępna umowa sprzedaży Nr Rep A 8520/2013 pomiędzy Gminą a właścicielami
nieruchomości . Niniejsza umowa notarialna była niezbędna do uzyskania pozwolenia na
realizację inwestycji. Gmina musiała wykazać się prawem do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane. Strony umówiły cenę na kwotę 10 zł za 1 m2 gruntu działek, które
powstaną w wyniku podziału. Postanowiono, że przyrzeczoną umowę bądź umowy sprzedaży
zawarte zostaną najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016r.

Następnie Maria Marchlewska przywołując art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z zm.) poinformowała, że rada gminy określa w
drodze uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt. Projekt programu stosownie do art. 11a ust. 7 został przekazany do
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, kołom łowieckim, Fundacji
Dr Lucy oraz zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dolsk.pl w
celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zainteresowane podmioty miały
możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji.
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Biorąc powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii:
1) Koło Łowieckie Nr 76 "KNIEJA" w Książu Wlkp;
2) Koło Łowieckie Nr 75 "KNIEJA" w Dolsku;
3) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie
przedstawia się projekt radnym celem uchwalenia.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o wysokość środków przeznaczonych na
dotację do utrzymania schroniska?
Maria Marchlewska poinformowała, że odpowiedź na zadane pytanie zostanie udzielona w
późniejszym czasie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytał o wysokość zobowiązań wobec schroniska,
które nie zostały do tej pory uregulowane? Ponadto zasugerowała aby zostały uregulowane w
roku budżetowym 2016.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Maria Woroch, która poinformowała, że wprowadzony
wzrost w dochodów i wydatków wynika z przyznanej dotacji celowej otrzymanej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom. Pozostałe
zmiany to przesunięcie wydatków w poszczególnych paragrafach w obrębie zaplanowanego
rozdziału. Powyższe przesunięcia dotyczą urzędu i innych jednostek budżetowych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o środki w rozdziale Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby, a dokładnie chodziłoby o płatności regulowane przez urząd a nie ZGK.

Informacja o wpływie środków na rachunek bankowy tytułem darowizny wywołała u radnych
temat remontu i naprawy drogi na ulicy Krupczyn, bowiem powyższa darowizna wpłacona
została ze wskazaniem naprawy tejże drogi.

Burmistrz przedstawiając projekt budżetu na 2017 rok poinformował, że w roku przyszłym
ustala się po stronie dochodów i wydatków kwotę 20.820.399,25zł i pokrótce przedstawił plan
wydatków inwestycyjnych na 2017 rok.

W stosunku do planowanych inwestycji radny Jarosław Kaczmarek zapytał o drogę
Kadzewo-Mełpin, które miało być realizowane w 2017 roku.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że przeprowadzane rozmowy w sprawie
planowanych modernizacji dróg dotyczyły drogi w Pokrzywnicy, Międzychód jak również
ulicy Garncarskiej. Ponadto Burmistrz Henryk Litka przywo łując Wieloletnią Prognozę
Finansową wspomniał że w przyszłości gmina będzie mogła pozwolić sobie na zwiększenie
środków przeznaczonych na inwestycje. Obecnie możliwości finansowe pozwalają na
dokończenie modernizacji drogi w Pokrzywnicy.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała dlaczego zaplanowano 64.000zł na wykup
gruntów?
Skarbnik wyjaśniła, że zaplanowana kwota pozwala zachować wskaźniki WPF.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy planuje się przesunięcia płatności na 2017
rok?
Skarbnik Maria Woroch ewentualny brak środków bieżących dopuszcza przesunięcie i
terminowe uregulowanie płatności składek ZUS za miesiąc grudzień tj. w styczniu 2017r.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy dłuższa nieobecność pracownika i wobec
tego zwiększenia obowiązków pozostałym pracownikom w referacie jest finansowo
rekompensowane?
Skarbnik Maria Woroch zapewniła, że dłuższe nieobecności pracowników a tym samym
zwiększenie obowiązków dla pozostałych pracowników nie jest dodatkowo wynagradzane.

W następnej części posiedzenia przystąpiono do analizy projektu budżetu na 2017 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o niedoszacowanie w planowanym budżecie?,
dodając że budżet został zaplanowany w sposób skromny i realny.
Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że jednostki zawsze planując budżet uwzględniają
rezerwę zwłaszcza przy planowanych remontach.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o niedoszacowania w wynagrodzeniach i
remontach?
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił iż Szkoła Podstawowa w Dolsku zaplanowała remont
dachu białej szkoły, w obliczu zmian oświatowych budynek białej szkoły będzie zbędny
wobec czego wydatki na remonty w omawianej jednostce zostały znacznie ograniczone.
Natomiast niedoszacowania w Bibliotece Publicznej i MGOSiR wynikają z oszczędności przy
organizowaniu dorocznej imprezy „Wianki”.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zauważyła że Kozi Jarmark zaplanowany został na
poziomie roku 2016.

Burmistrz Henryk Litka zapewnił, że projekt budżetu nie posiada niedoszacowań w
planowanych kwotach. Zmiany regulujące rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) są
od 1 stycznia 2017 roku oparte na nowych zasadach.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk nawiązując do wcześniejszego pytania radnego
Jarosława Kaczmarka dotycząca remontu drogi powiatowej Mełpin-Dolsk stwierdziła, że
radni byli świadomi braku możliwości finansowej gminy nawet po przeprowadzeniu
restrukturyzacji zobowiązań, z stąd niechęć radnych w współfinansowaniu przedmiotowej
drogi.
Radny Jarosław Kaczmarek wspomniał o możliwości pozyskania środków celem
zmniejszenia zaległości w przyszłości, gdyż zapisane wskaźniki w WPF nie są realne do
osiągnięcia.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że jest to pańskie zdanie , ale osiągnięte wskaźniki
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy są w oparciu o wieloletnie dochody.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wspomniała o dotacji z programu 500+, który znacząco
zwiększył budżet gminy przez co wskaźniki zostały spełnione.

Radny Hieronim Szczepaniak zwrócił uwagę na zaplanowaną inwestycję pn. Budowa
wodociągu w Lipówce.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, iż zaplanowana inwestycja to stworzenie
dokumentacji budowlanej.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała, że powyższa inwestycji – przygotowanie
dokumentacji było planem inwestycyjnym w budżecie na 2016 rok.
Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że zaplanowana dokumentacja nie została
zrealizowana w roku 2016 wobec czego brak wykonania budżetu w roku 2016.
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Radny Hieronim Szczepaniak zwrócił uwagę na kolejną zaplanowaną inwestycję budowa
altanki.
Skarbnik wyjaśniła, że jest to dokończenie rozpoczętej inwestycji w roku 2016.

Wobec przedstawionego projektu budżetu na 2017 rok radni więcej pytań nie mieli.

Na posiedzeniu został poruszony temat zwoływania wspólnych posiedzeń komisji co do
którego radni mieli rozbieżne odczucia, jak również został omówiony wniosek radnego
Jarosława Kaczmarka dotyczący obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi, który stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała Burmistrza Henryka Litka czy Burmistrz we
własnym imieniu nie złożyłby wniosku o obniżenie wynagrodzenia z uwagi na trudną
sytuację finansową gminy?
Burmistrz Henryk Litka wspomniał, że wszystkie działania jakie były poodejmowane w
gminie były wspólnie podjętymi decyzjami, jednakże zapewnił , że przemyśli powyższe
pytanie.

Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała i złożyła wniosek dotyczący
niewłaściwego zachowania pracownika względem Przewodniczącej Rady, który stanowi
załącznik nr 2 do protokołu, jak również wniosek Ks. Proboszcza Ryszarda Pazgrata z prośbą
o dofinansowanie wymiany ławek w kaplicy w Międzychodzie co stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Radny Marek Jurga wspomniał, iż podobne zachowanie miało miejsce w przeszłości.

Radny Jan Rzepczyński poprosił radnych o uczestnictwo w uroczystościach
upamiętniających wydarzenia historyczne, gdyż powinniśmy być wzorem do naśladowania.

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


