
PROTOKÓŁ

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 28 marca 2018 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 Dolsk
2. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Mirella Godawa Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku

Zdecydowano, że Wspólne Posiedzenie Komisji prowadzić będzie Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek, następnie przystąpiono do omówienia
projektów uchwał, i tak”

1. Alicja Olschak przedstawiła, projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-
2022.

Konieczność opracowania strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wynika wprost z
art.17 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz.
1769 ze zm.) i należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Dokument
przedstawia koncepcję działań zmierzających do racjonalizacji lokalnej polityki społecznej,
szczególnie w rozpoznawaniu zagrożeń społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania
negatywnych skutków występujących problemów społecznych. Zgodnie z art. 16b ustawy o
pomocy społecznej strategia zawiera diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian  w
zakresie objętym strategią jak również określa cele strategiczne projektowanych zmian,
kierunki niezbędnych działań, sposób realizacji strategii oraz jej ramy finansowe jak również
wskaźniki realizacji działań.
Radny Henryk Grycz przybył na posiedzenie.
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał czy możliwe jest wydłużenie zakresu czasowego
przedmiotowej strategii?
Alicja Olschak poinformowała, że wydłużenie jest możliwe do 10 lat.
Propozycja wydłużenia okresu do 2028r. a nie jak na wstępie przedstawiono do 2022 roku.
Radna Janina Pawełczyk zapytała radnych o zdanie i otrzymała zgodę na naniesienie zmian
w przedmiotowym projekcie uchwały.
W obecnym składzie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa wyraziła opinię pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na lata 2018-2028.

2. Alicja Olschak przedstawiła projekt uchwały w sprawie  szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane bez żądania  zwrotu gdy wnioskujący o ich
udzielenie spełniają kryteria dochodowe. Jedną z form pomocy która jest zadaniem własnym



gminy o charakterze obowiązkowym jest  udzielenie schronienia osobom bezdomnym. Można
to czynić poprzez ogrzewalnię, noclegownię i schronisko. W przypadku pobytu w schronisku
jako ośrodku wsparcia zgodnie z art. 97 ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej  /Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm./ to  rada gminy ustala szczegółowe zasady
ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób mający dochody przekraczające
kryterium dochodowe. Ponadto poinformowała o sprecyzowanym w projekcie uchwały
wartości pomocy tj. 30% wartości pobytu różnicę dopłaca osoba objęta pomocą.
Radny Jacek Woroch przybył na posiedzenie w trakcie omawiana powyższego projektu.
Radny Henryk Grycz zastanawia się jak długo może trwać pobyt osoby w schronisku?
Radna Wiesława Szermelek uważa próg 70% dopłaty za optymalny.
W obecnym składzie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa wyraziła opinię pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

3. Magdalena Surmicka przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 r. I tak:

DOCHODY
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0760 (wpływy tytułu przekształcenia wieczystego
użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności) o kwotę 3 080,00 zł z
tytułu wpływu ponadplanowych dochodów

758 żne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
47 086,00 zł z tytułu otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2018
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 700,00zł
tytułu wpływu ponadplanowych dochodów
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- w dniu 23 lutego 2018 r. Rada Powiatu Śremskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
gminie Dolsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie dojazdu
uczniów do szkół ponadpodstawowych w wysokości 12 000,00 zł
WYDATKI
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
47 086,00 zł (zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej),
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł na
dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół ponadpodstawowych.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza



W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3240 (stypendia dla uczniów) o kwotę 3 780,00 zł dla
zabezpieczenia środków własnych w celu wypłaty stypendiów socjalnych),
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- na wniosek sołectwa Księginki dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł na
zadanie polegające na wykonaniu zmian w projekcie dotyczącym budowy świetlicy w
miejscowości Księginki - § 4300 (zakup usług pozostałych)
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 000,00 zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na dz.
921 rodz. 92109 § 4300 w celu wykonania zadania wskazanego w dziale Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną dotyczącą projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 r.
Kwestia budowy wodociągu w Lipówce zostanie poruszona na XLIII Sesji Rady Miasta i
Gminy Dolsk.

4. Magdalena Surmicka przedstawiła projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
informując o zmianie inkasenta.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną dotyczącą projekt
uchwały w sprawie opłaty targowej.

5. Mirella Godawa przedstawiła projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dolsk
na okręgi wyborcze.

Informując, że z dniem 31 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11
stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
(Dz.U. poz. 130), w tym w szczególności art. 12 ust. 1, który stanowi, iż „Rada gminy dokona
podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60 wypełnienie
dyspozycji zawartej w powyższym przepisie. W stosunku do obecnie obowiązującej uchwały
jedyną zmianą jest dopisanie nowych ulic powstałych w mieście Dolsk - do okręgu
wyborczego nr 3 dopisano odpowiednio ulicę Fiołkową i Wrzosową.
Projekt uchwały został przekazany Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

6. Mirella Godawa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów” oraz projekt uchwały w
sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Poinformowała, że 28 października 2015 roku mocą Uchwały nr XII/62/15 Rady Miasta i
Gminy Dolsk przyjęty został "Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów"
oraz określone zostały zasady i tryb przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie
uzdolnionych – średnia pozostała na tym samym poziomie. W związku ze zmianą przepisów
w zakresie organizacji systemu oświaty dotyczących m.in. likwidacji gimnazjum i powstania



8-klasowych szkół podstawowych, zaistniała konieczność dostosowania przepisów powyższej
uchwały do nowej sytuacji.
Następnie przestawiła informację, że 28 października 2015 roku mocą Uchwały nr XII/62/15
Rady Miasta i Gminy Dolsk przyjęty został "Gminny program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów" oraz określone zostały zasady i tryb przyznawania stypendium dla
uczniów szczególnie uzdolnionych. W związku ze zmianą przepisów w zakresie organizacji
systemu oświaty dotyczących m.in. likwidacji gimnazjum i powstania 8-klasowych szkół
podstawowych, zaistniała konieczność dostosowania przepisów powyższej uchwały do nowej
sytuacji. Ponadto wobec faktu, że uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów" w przeciwieństwie do Regulaminu określającego
zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów
szczególnie uzdolnionych nie jest aktem prawa miejscowego, nie podlega zatem ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego stosowne jest podjęcie dwóch
odrębnych uchwał. W przedłożonym projekcie uchwały doprecyzowano krąg adresatów
programu, zasady przyznawania stypendium i jego wysokość. O stypendium ubiegać się
mogą uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk uczęszczający do szkół podstawowych i
klas gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Dolsk, a także uczniowie zamieszkali
na terenie gminy Dolsk, ale uczęszczający wg przypisanego obwodu do szkół podstawowych
i gimnazjum zlokalizowanych w innych gminach (dotyczy to dzieci z m. Międzychód,
Gawrony, Pinka i Mełpin uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie, dzieci z
Brześnicy uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Borek Wlkp. oraz
dzieci z Błażejewa uczęszczających do szkół na terenie gminy Książ Wlkp.). Stypendium
obejmuje także uczniów szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych,
kończących się egzaminem maturalnym.
Radny Henryk Grycz zapytał co w przypadku tej samej średniej?
Mirella Godawa poinformowała, iż wówczas na decyzję mają wpływ dodatkowe osiągnięcia.
Radny Jacek Woroch zwrócił uwagę na średnią 5,3 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Radna Janina Pawełczyk wyraziła się że średnia 5,3 jest za niska.
Dyskusję w przedmiotowej sprawie została przełożona na obrady sesyjne.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów” oraz opinię pozytywną dotyczącą projektu uchwały w
sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

7. Mirella Godawa przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad i
trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

Poinformowała, że zawodnicy uzyskujący wysokie wyniki sportowe na arenie krajowej i
międzynarodowej zasługują na wyróżnienia w postaci stypendiów sportowych. Powołana w
uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników,
reprezentantów Gminy, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym. Wysokie zaangażowanie w treningi oraz
osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zawodach na szczeblu krajowym powinno być
zauważane i nagradzane. Proponowana uchwała jest wyrazem dbałości samorządu gminnego
o rozwój kultury fizycznej w gminie Dolsk. W stosunku do wcześniej obowiązującej uchwały
doprecyzowano szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, co pozwoli
usystematyzować i ujednolicić procedurę podejmowania decyzji o przyznaniu stypendium.



Radna Janina Pawełczyk pytając ile osób otrzymuje stypendium (3-4 osoby) zaproponowała
aby stypendium obniżyć do 400zł ze względu na zwiększenie zakresu możliwości składania
wniosków.
Radny Jacek Woroch podkreślił informację o dużej ilości imprez sportowych.
Radna Wiesława Szermelek zasugerowała aby wartość przyznanego stypendium pozostawić
na niezmienionym pułapie tj. 600zł.
Radni większością głosu zdecydowali za pozostawieniem stypendium na niezmienionym
poziomie – 600zł.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną dotyczącą projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

8. Mirella Godawa przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023.

Poinformowała, że Strategia rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023,
wypracowana została przez członków Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej i aktywnych
społecznie mieszkańców wsi Księginki. Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim
jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy jego rozwojowi poprzez uporządkowanie
działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Strategia rozwoju
miejscowości Księginki jest dokumentem, w którym została opisana obecna sytuacja sołectwa
i na tej podstawie zdefiniowano podstawowe obszary problemowe. Niezbędne działania w
celu uzyskania poprawy sytuacji rozwoju lokalnego mają doprowadzić do tego, aby sołectwo
było przyjaznym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i odpoczynku. Strategia jest
dokumentem otwartym. Komunikowanie Strategii poprzez konsultacje z mieszkańcami,
zebrania wiejskie oraz działania promocyjne będą miały istotny wpływ na kształtowania
przyszłościowego wizerunku wsi.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną w sprawie przyjęcia
Strategii rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023.

9. Maria Marchlewska projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk na lata 2018-
2023.

Poinformowała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z
2016 r. poz. 1610 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Dolsk zobowiązana jest do uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na okres co
najmniej 5 lat. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk
opracowany został na lata 2018-2023, dlatego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Radna Janina Pawełczyk zapytała kiedy zostanie rozwiązany problem zarządzania budynkami
komunalnymi o wielorakiej funkcji np. gdy w jednym budynku znajduje się przedszkole,
świetlica i lokale mieszkalne?
Burmistrz Henryk Litka wskazał do miesiąca września termin w którym to danej jednostce
zostanie oddany majątek we władanie.

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną dotyczącą projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Dolsk na lata 2018-2023.



10. Radna Janina Pawełczyk odczytała korespondencję dotyczącą wodociągu dla
Lipówki i Podlesia.

Burmistrz Henryk Litka poinformował, że po sprzedaży majątku RSP Brześnica wodociąg
stał się prywatną własnością. Na skutek owej zmiany zaprzestano poboru opłat za korzystanie
z wodociągu, a ZGK w Dolsku dokonywał napraw tejże sieci. Następnie pokrótce przedstawił
opracowaną dokumentację będącą propozycją budowy sieci wodociągowej dla Lipówki,
proponując aby w roku 2018 nadwyżkę budżetową przeznaczyć na realizację I etapu budowy
wodociągu. Po rozliczeniu I etapu - licząc niskie koszty budowy pozwoliłyby na kontynuację
zadania.
Radny Jarosław Kaczmarek zasugerował aby zainstalować rurę główną, a podłączenie do
sieci wodociągowej pozostawić w gestii zainteresowanego mieszkańca.
Radna Janina Pawełczyk przypomniała informację o nadwyżce finansowej i złożonej
deklaracji na podatek od nieruchomości przez firmę EON.
Radny Jarosław Kaczmarek zasugerował zwiększenie kwoty do 300.000zł wskazując
rezerwę, a następnie ogłosić przetarg na realizację zadania.
Monika Leciejewska poinformowała, że na dzień tworzenia projektu na budowę wodociągu
gmina musiała sfinansować przyłącza, obecnie nie musi.

Kosztorys opiewa na kwotę 706.000zł.

Radna Janina Pawełczyk pytając o możliwość odzyskania podatku VAT otrzymała
twierdzącą odpowiedź.
Burmistrz Henryk Litka zaproponował zwołanie nadzwyczajnej sesji w sprawie budowy
wodociągu, gdy zajdzie taka konieczność.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek
podziękował wszystkim za przybycie i zakończył posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Martyna Zielińska Jarosław Kaczmarek


