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RF.0012.1.15.2019.KBISG
RF.0012.2.14.2019.KRIOS
RF.0012.3.12.2019.KOKSPSIB

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa z
dnia 18 listopada 2019 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 15:00,  a zakończono o godz. 17:15
tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

1. Jarosław Kaczmarek,
2. Andrzej Michałowski,
3. Filip Szczepaniak,
4. Szymon Taciak,
5. Paweł Taciak,
6. Jacek Woroch,
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba,
8. Monika Gmerek,
9. Jan Rzepczyński,
10. Romuald Nawrot,

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
oraz przedstawiciele Urzędu:

11. Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
12. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
13. Sławomir Strajbel – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.

W związku z faktem, że w posiedzeniu uczestniczą radni z trzech komisji, na prowadzącego
posiedzenie wybrany został w głosowaniu radny F. Szczepaniak. Poinformował, że
przedmiotem obrad będzie:

1. Omówienie projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad XV Sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk:

a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Mełpin, gmina Dolsk.

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27

grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego -
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki
środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018,

d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
e) w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
2 . Odczytanie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
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Ad.1. Omówienie projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad XV Sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk:
a) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Mełpin, gmina Dolsk.
Projekt uchwały przedstawił Sławomir Strajbel – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin, został ukończony
i w związku z tym na najbliżej sesji zostanie przedstawiony radnym. Jest to zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Mełpin z terenu zabudowy
zagrodowej na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jest to przekształcenie terenu
prywatnego, powstaną tam mieszkania.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został poddany procedurze
planistycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). Burmistrz
Miasta i Gminy Dolsk w ramach obowiązującej procedury planistycznej dokonał
następujących czynności:
- ogłosił w prasie miejscowej oraz poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronach
BIP o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, określając formę, miejsce i termin składania wniosków,
- powiadomił na piśmie instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania,
- rozpatrzył wnioski do miejscowego planu złożone przez organy i instytucje właściwe
do uzgadniania i opiniowania,
- sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu,
- odstąpił od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
- uzyskał opinie o projekcie miejscowego planu i dokonał jego uzgodnień,
- ogłosił w prasie, na stronach BIP, a także poprzez obwieszczenie o terminie wyłożenia
projektu miejscowego planu, informując osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej o możliwości składania uwag dotyczących
projektu planu oraz prognozy,
- wyłożył projekt miejscowego planu do publicznego wglądu (w dniach od 11.10.2019 r.
do 31.10.2019 r.), przeprowadził w dniu 14.10.2019 r. dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami,
- przyjmował uwagi w terminie do dnia 15.11.2019 r., w terminie tym uwag nie wniesiono.
Wobec wyczerpania procedury sporządzenia projektu planu określonej w art. 17 pkt 1-14,
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedkłada Radzie Miasta i Gminy Dolsk projekt uchwały
wraz z jej integralnymi częściami, tj.:
1) załącznikiem Nr 1 – stanowiącym część graficzną, zwaną dalej rysunkiem planu,
opracowanym w skali 1: 1000;

2) załącznikiem Nr 2 – stanowiącym rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Dolsk o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznikiem Nr 3 – stanowiącym rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Dolsk o sposobie
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, do uchwalenia.
Po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miasta
i Gminy Dolsk uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych zostanie
przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa
i publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obejmie tekst planu
stanowiący treść uchwały, część graficzną oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowiące
załączniki do uchwały.
W głosowaniu projekt uchwały został przyjęty 10 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -za
2. Andrzej Michałowski-za
3. Filip Szczepaniak-za
4. Szymon Taciak-za
5. Paweł Taciak-za
6. Jacek Worocza-za
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-za
8. Monika Gmerek-za
9. Jan Rzepczyński-za
10. Romuald Nawrot-za

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2019 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że w projekcie uchwały
nastąpiły zmiany kwot w stosunku do udostępnionego projektu i po zmianach kwoty
przedstawiają się następująco:
1) W § 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody o kwotę 487 902,00 zł (było 487 902,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Planowane dochody po zmianach
stanowią kwotę 25 698 522,75 zł(było 25 698 522,75 zł) , w tym:
- dochody bieżące 25 207 875,28 zł,(było 25 207 875,28 zł)
- dochody majątkowe 490 647,47 zł .(było 490 647,47 zł)
2) 1.W § 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 805 390,29 zł zgodnie z
załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 25
221 534,06 zł, w tym:
- wydatki bieżące 24 365 117,52 zł,
- wydatki majątkowe 856 416,54 zł.
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 476 988,69 zł (było 476 988,69 zł) zostanie przeznaczona na
spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.”;
Po stronie dochodów zostały wprowadzone następujące zmiany:
754 Obrona narodowa w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:
- zmniejsza się planowane dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków
powiatów) o kwotę 5 370,70 zł natomiast zwiększa się w § 2701
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn
podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- zwiększa się planowane dochody w § 0500 (wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych) o kwotę 23 000,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych
dochodów,
W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
- zwiększa się planowane dochody w § 0020 (wpływy z podatku dochodowego od osób
prawnych) o kwotę 15 000,00 zł w związku z przekroczeniem planowanych dochodów,
852 Pomoc społeczna
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W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo –
gminnych) o kwotę 6 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
855 Rodzina społeczna
W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze:
- zwiększa się planowane dochody w § 2060 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,
związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci) o kwotę 443 902,00 zł z tytułu
otrzymania dotacji
Po stronie wydatków następują zmiany w następujących działach:
600 Transport i łączność
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:
zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
600,00zł na wniosek Sołectwa Lubiatowo
750 Administracja Publiczna
W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 4 800,00 zł na
aktualizację programu e-sesja i zakup modułu „dyskusja”’
757 Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- zwiększa się planowane wydatki w § 8110 (odsetki od samorządowych papierów
wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i
pożyczek) o kwotę 20 000,00 zł,
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
69 283,29 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
79 500,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 3 650,00
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń) o kwotę 4 200,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
125 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
26 100,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 2 300,00 zł
852 Pomoc społeczna
W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych) o kwotę 120,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 120,00 zł
855 Rodzina
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W rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 438 575,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
4 242,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
521,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) o kwotę 41,00 zł
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 100,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 705,00 zł
900 Gospodarka komunalna i ochronna środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 009,24 zł, w tym:
- na wniosek Sołectwa Lubiatowo zmniejsza się planowane o kwotę 591,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 418,24
zł,
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1 310,00 zł
na wniosek Sołectwa Międzychód
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 1 647,14,00 zł, w tym:
- na wniosek sołectwa Międzychód zwiększa się planowane wydatki o kwotę
1 310,00 zł,
- na wniosek sołectwa Lubiatówko zwiększa się planowane wydatki o kwotę 337,14
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 o kwotę 497,10 zł na wniosek sołectwa
Lubiatówko,
- zwiększa się planowane wydatki w § 2480 (dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury) o kwotę 8 700,00 zł
-
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 10 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 8 000,00 zł,
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
595,00 zł na wniosek Sołectwa Lubiatowo
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę 180,00
zł, w tym:
- na wniosek Sołectwa Lubiatowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 596,00 zł,
- na wniosek Sołectwa Lubiatówko zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 416,00
zł.
Radny J. Kaczmarek prosi o odpowiedź dlaczego takie duże kwoty przeznaczone są na
zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli w dziale 801.
Skarbnik M. Surmicka – zwiększenie kwot związane jest podwyżką wynagrodzeń dla
nauczycieli, z budżetu państwa dostaliśmy subwencję oświatową na pokrycie zwiększonych
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wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie ok. 127.000,00 zł ale ta kwota nie zaspakaja naszych
potrzeb.
J. Kaczmarek – jaką obecnie posiadamy kwotę wolnych środków?
Skarbnik – wolne środki zostały rozdysponowane na zwiększone m.in. wydatki inwestycyjne,
wykup obligacji, potrzeby oświatowe. Na ten moment kwota wolnych środków została
rozdysponowana.
Radny P. Taciak – dlaczego kwoty przeznaczone na ZUS są zwiększane, a podstawowe
kwoty wynagrodzeń nie.
Skarbnik poinformowała, że po analizie zapisów na kontach należało uzupełnić kwoty
potrzebne do zapłaty składek do ZUS, a na paragrafach wynagrodzeń środki finansowe na ten
moment wystarczają na wypłatę wynagrodzeń.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.

W głosowaniu projekt uchwały został przyjęty 10 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -za
2. Andrzej Michałowski-za
3. Filip Szczepaniak-za
4. Szymon Taciak-za
5. Paweł Taciak-za
6. Jacek Worocza-za
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-za
8. Monika Gmerek-za
9. Jan Rzepczyński-za
10. Romuald Nawrot-za

c) w sprawie zmiany uchwały nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu gminy za rok 2018.
Skarbnik M. Surmicka przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Poinformowała, że w tytule
uchwały Nr IV/24/18 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dolsku z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy za rok 2018
wskazany jest rok 2018, natomiast w treści uchwały brak wskazania okresu
sprawozdawczego. Aby ujednolicić brzmienie tytułu w/w uchwały jak i jej treści stosowne
jest podjęcie uchwały, która wyeliminuje z tytułu określenie okresu sprawozdawczego.
Radny J. Kaczmarek zapytał, czy ZGK zostawia sobie nadal środki finansowe ?
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że ZGK planuje w przyszłym roku remont
przepompowni, a w przyszłości przeprowadzenie remontu dachu budynku mieszkalnego
na ul. Kościańskiej.
Środki obrotowe z nadwyżki z roku 2018 oraz wypracowane środki w roku 2019 pozwoliły
na zrealizowanie zakupu samochodu asenizacyjnego. Koszt zakupu wyniósł  ok. 97.000,00 zł
netto.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
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W głosowaniu projekt uchwały został przyjęty 10 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -za
2. Andrzej Michałowski-za
3. Filip Szczepaniak-za
4. Szymon Taciak-za
5. Paweł Taciak-za
6. Jacek Worocza-za
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-za
8. Monika Gmerek-za
9. Jan Rzepczyński-za
10. Romuald Nawrot-za

d) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała, że mimo stanowiska
wypracowanego na posiedzeniach komisji i ustalenia, że nie będziemy podejmować uchwały
w sprawie wysokości podatku rolnego, został przez Klub Radnych Gminy Dolsk
przedstawiony projekt takiej uchwały. Skarbnik uważa, że właściwym jest nie podejmowanie
uchwały zmierzającej do obniżenia stawki podatku rolnego, gdyż projekt budżetu na rok 2020
został już opracowany i wysłany do opinii do Regionalnej Izby obrachunkowej, a przyjęte
zostały maksymalne stawki podatku rolnego.
Sytuacja finansowa gminy jest wszystkim radnym znana i każda kwota środków finansowych
jest nam niezbędna. Na energię musiały zostać zaplanowane środki o 20% wyższe niż w
poprzednim roku, sytuacja finansowa w każdym sektorze jest trudna, ceny usług wzrosły.
Radny J. Kaczmarek uważa, że obniżka CIT i PIT nie będzie aż tak odczuwalna w
samorządzie i proponuje aby podjąć tą uchwałę, będzie to potraktowane jako symboliczny
ukłon w stronę rolników. Wyliczył radny J. Kaczmarek że wcześniej zostało spłacone
zadłużenie w wysokości 180.000,00 zł, ZGK nie dostaje dotacji, nie będzie już kosztów
związanych z utrzymaniem drzewek miododajnych i powinniśmy być w stanie
wygospodarować kwotę ok. 35.000,00 zł.
Radny R. Nawrot poinformował, że z informacji które posiada powiat zamierza zrealizować
remonty dróg w naszej gminie właśnie na wioskach np. w Masłowie, Mełpinie,
Ostrowiecznie, Kadzewie, Trąbinku, Błażejewie, ale my jako gmina musimy się do tych
inwestycji dołożyć. Dodatkowo zaznaczył radny musimy zbierać środki na zakup drugiego
autokaru gdyż użytkowany autobus wymaga ciągłych remontów i napraw, to przede
wszystkim dzieci z wiosek są nim dowożone do szkół, plan budowy szkoły jest omawiany na
komisjach a to wszystko oznacza, że musimy mieć w budżecie określone środki finansowe.
Jeżeli w poprzednich 3 latach była utrzymywana stawką górna cen skupu żyta to w tym roku
również powinniśmy ja zachować.
Radny J. Rzepczyński również uważa, że powinniśmy zostawić górną stawkę podatków, nie
można patrzeć tylko przez pryzmat rolników, każdy z obywateli musi płacić podatki i jego
stanowisko  jako Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  jest za
utrzymaniem górnej stawki i nie podejmowaniem uchwały.
Radny J. Woroch zauważył, że dyskusja jest zawsze przy ustalaniu wysokości podatku
rolnego, a ta grupa jest w pewien sposób uprzywilejowana gdyż korzysta z dotacji, zwrotu
akcyzy, środków finansowych  z pomocy publicznej.
Przeprowadzono głosowanie w sprawie akceptacji przedstawionego przez Klub Radnych
projektu uchwały dotyczącej podatku rolnego.
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Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -za
2. Andrzej Michałowski-za
3. Filip Szczepaniak-przeciw
4. Szymon Taciak-przeciw
5. Paweł Taciak-przeciw
6. Jacek Worocza-przeciw
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-przeciw
8. Monika Gmerek-przeciw
9. Jan Rzepczyński-przeciw
10. Romuald Nawrot-przeciw.

W głosowaniu radni 2 głosami „za” przy 8 „przeciw” nie zaakceptowali przedstawionego
projektu uchwały.

e) w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Projekt uchwały przedstawił radny R. Nawrot. Poinformował, że zostały wystosowane do
Klubów Radnych działających przy Radzie Miasta i Gminy Dolsk pisma w celu
zaproponowania i wypracowania zmian w obowiązującej uchwale nr II/9/2010 r Rady Miasta
i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia diet dla radnych. Klub Radnych Gminy Dolsk
reprezentowany przez radnego J. Kaczmarka nie przedstawił własnych propozycji, natomiast
Klub Radnych Radni dla Gminy Dolsk przedstawił propozycje, które znalazły
odzwierciedlenie w uchwale. Przewodniczący Klubu Radnych Gminy Dolsk J. Kaczmarek
poinformował, że nie było w piśmie konkretnych propozycji, dlatego klub nie miał się do
czego odnosić.
Przewodniczący R. Nawrot poinformował, że pismo miało na celu przedstawienia stanowiska
radnych i zaproponowanie rozwiązań. W związku z trudną sytuacją finansową gminy
propozycje zawarte w uchwale odnoszą się tylko do zmian procentowych w przypadku
nieobecności na posiedzeniach komisji, a nie została podwyższona kwota diety, która zostaje
utrzymana na obecnym poziomie.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu projekt uchwały został przyjęty 8 głosami „za”., przy 2 „wstrzymujących się”.
Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -przeciw
2. Andrzej Michałowski-przeciw
3. Filip Szczepaniak-za
4. Szymon Taciak-za
5.  Paweł Taciak-za
6.  Jacek Worocza-za
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-za
8. Monika Gmerek-za
9.  Jan Rzepczyński-za
10.  Romuald Nawrot-za

f) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
Projekt uchwały przedstawił radny J. Woroch  zastępca przewodniczącego Miejsko
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.
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 Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2018 r., poz. 2137, poz. 2244 oraz Dz.U. z 2019 r.,
poz. 730) oraz zgodnie z oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019 r. poz. 852) Rada Miasta i Gminy uchwala corocznie Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W roku bieżącym zgodnie z przeprowadzoną
Diagnozą lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Dolsk do Gminnego Programu
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dołączony zostanie również Program
Przeciwdziałania Narkomanii. W programie tym zostaną wytyczone główne kierunki działań
profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień
i kierunki pomocy rodzinom osób uzależnionych.  Rok 2020 będzie rokiem realizacji
wspólnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
narkotykowych. 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 oraz przeciwdziałaniu
narkomanii. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań
profilaktycznych i naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawania nowych
problemów 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. Środki którymi
dysponuje komisja pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi na terenie
gminy.
Radny J. Kaczmarek prosi o informację jak kształtuje się planowany budżet komisji na 2020
rok.
Radny J. Woroch poinformował, że nie posiada przy sobie aktualnego projektu budżetu ale
kwota ta wynosi ok. 100.000,00 zł.
Radny J. Rzepczyński prosi o informację czy na terenie naszych szkół pojawia się problem
posiadania narkotyków wśród młodzieży szkolnej.
Radny J. Woroch odpowiedział, że takiego zjawiska nie zaobserwowano na terenie gminy.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
W głosowaniu projekt uchwały został przyjęty 8 głosami „za”., przy 2 „wstrzymujących się”.
Wyniki głosowania:

1. Jarosław Kaczmarek -wstrzymał się
2. Andrzej Michałowski-wstrzymał się
3. Filip Szczepaniak-za
4. Szymon Taciak-za
5.  Paweł Taciak-za
6.  Jacek Worocza-za
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba-za
8. Monika Gmerek-za
9.  Jan Rzepczyński-za
10.  Romuald Nawrot-za

Ad.2. Odczytanie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
Następnie zostały odczytane protokoły z posiedzeń komisji z dnia 30.11.2019
nr RF.0012.1.14.2019.KBISG, RF.0012.2.13.2019.KRIOSP i RF.0012.5.7.2019.KR
protokoły zostały zaakceptowane 10 głosami za.
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Członkowie Komisji Budżetu Spraw Gospodarczych oraz członkowie Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska przystąpili do opracowywania planu pracy komisji na 2020 rok. Plany
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych stanowi załącznik nr 2 do protokołu, a komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wobec braku dalszych zapytań Prowadzący Posiedzenie F. Szczepaniak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.17.15 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Filip Szczepaniak

Protokolant
Agnieszka Bąk


