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RF.0012.1.1.2020.KBISG
RF.0012.2.1.2020.KRIOŚ
RF.0012.3.1.2020.KOKSiSS.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych z dnia 13 stycznia
2020 roku. Obrady rozpoczęto o godz. 14:00,  a zakończono o godz. 15:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:
1. Jarosław Kaczmarek,
2. Andrzej Michałowski,
3. Filip Szczepaniak,
4. Szymon Taciak nie obecny,
5. Paweł Taciak,
6. Jacek Woroch,
7. Sylwia Czaplicka-Zaremba,
8. Monika Gmerek,
9. Romuald Nawrot.
10. Jan Rzepczyński,
11. Stanisław Kaźmierski,

oraz przedstawiciele Urzędu i jednostek:

12. Mirella Godawa Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
13. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
14. Marek Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg,
15. Monika Mikulska – Inspektor ds. inwestycji.
16. Andrzej Ratajczak- Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

Na prowadzącego posiedzenie w głosowaniu wybrany został Przewodniczący Komisji
Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak.
Przedmiotem obrad posiedzenia było:

1. Omówienie i ustalenie kwoty dotacji przekazywanej do spółek wodnych.
2. Omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XVII Sesji.

a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok,
c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-

2029,
d) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki
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doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania
statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form
i specjalności kształcenia na 2020 rok.

e) w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem,

3. Spotkanie z Dyrektorem ZGK w Dolsku i przeprowadzenie rozmowy o jakości wody
pitnej oferowanej przez zakład.

4. Ustalenie zasad postępowania w przypadku złożenia wniosku o budowę  sieci
wodociągowej przez osoby prywatne.

Ad.1. Omówienie i ustalenie kwoty dotacji przekazywanej do spółek wodnych.
M. Gogół omówił złożenia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania, trybu
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych.
Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r., poz.
2268 z późn. zm.), spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
na finansowanie i dofinansowanie inwestycji. W myśl art. 443 ust. 4 ustawy, zasady
udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób
jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze
uchwały będącej aktem prawa miejscowego. Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwałą
nr XLVIII/307/18 z dnia 19 września 2018r. w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania
i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018r., poz.
7223), ustaliła zasady udzielenia dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Dolsk.
W latach 2012-2018 spółka wodna otrzymywała corocznie z budżetu Gminy Dolsk dotację
w wysokości 58.000,00zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz
na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, natomiast w 2019 roku spółka wodna
otrzymała dotację w wysokości 50.000,00 zł.
S. Kaźmierski- szef gminnej spółki wodnej- poinformował, że działanie które pobudziły
spółkę wodną do działania to było dofinansowanie otrzymywane od 4 gmin. Dotacje
pobudziły firmę do wykonywania wszystkich zgłoszonych problemów i wsie zgłoszone
w spółce wodnej otrzymują wsparcie. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego były możliwe
do pozyskania gdy osiągnęliśmy poziom ściągalności na poziomie 50 %, a zaznaczył,
że wcześniej ściągalność była na poziomie 30 %. S. Kaźmierski przedstawił zakres prac
wykonanych przez Spółkę Wodna na terenie Dolska.
- rów przy ul. Kościańskiej,
- odcinek rowu przy Orlenie, lewa i prawa strona - droga 434,
-  odcinek rowu przy parkingu od ulicy Św. Ducha,
- odcinek rowu przy ul. Pocztowej,
- wykoszeni ręczne i mechaniczne na skarpach rowów,
- Mechaniczne i ręczne odmulanie dna rowów,
Prac na Dolsku wykonano na 5.500,00 a składki wpływające z Dolska wynoszą 2.200,00 zł.
Dolsk jest usytuowany w takim położeniu, że nie można sobie pozwolić na zaniechanie
działań prowadzonych przez spółkę wodną, wszystkie rowy muszą być czyste i drożne.
Kwota z dotacji zeszłorocznej w wysokości 50.000,00 zł została wykorzystana w całości.
Radny J. Kaczmarek dodał, że 11 podmiotów sołectw  na które dzieli się ta dotacja i uważa,
że nie można ograniczać wielkości dotacji przekazywanej do spółek wodnych. Budżet sobie
poradzi,  a spółka wykonuje ważne i znaczące prace na terenie gminy.
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M. Gogół poinformował, że założeniem było, że każda gmina będzie przekazywać  1,00 zł
od mieszkańca. Gminy ościenne ograniczyły wielkość dotacji i nie uiszczają opłaty
w założonej kwocie, tylko dotacja zostaje obcięta i ograniczona. Gmina Dolsk najdłużej
pozostaje w pierwotnych ustaleniach, zadania wykonywane przez spółkę są potrzebne pytanie
czy tylko na takim dotychczasowym poziomie przekazywać dotację.
Przy rowach położonych przy gruntach prywatnych i dzierżawionych występuje problem
ściągalności.
Radni po wysłuchaniu informacji w głosowaniu jednogłośnie podjęli decyzję o pozostawieniu
kwoty dotacji dla spółek wodnych na poziomie 50.000,00 zł. W związku z powyższym
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad udzielania, trybu postepowania
i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych została odrzucona i nie będzie
przedmiotem obrad XVII sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Filip Szczepaniak- za
4. Szymon Taciak nie obecny,
5. Paweł Taciak- za.

Ad.2. Omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XVII Sesji.
a) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego.

Projekt uchwały omówił M. Gogół – Inspektor ds. gospodarki komunalnej i dróg.
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2018r., poz. 2068 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
w drodze uchwały ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego
wysokość stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego. Stawki opłaty za zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robót oraz za umieszczenie obiektów budowalnych, nie mogą
przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty
za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie może przekroczyć 200 zł.
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty
za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz za umieszczenie obiektów
budowalnych, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego,
a stawka opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie może przekroczyć
20 zł. W myśl art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1815) organy jednostek samorządu terytorialnego dostosowują, w terminie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wysokości stawek opłat określonych w uchwałach,
o  których  mowa  w  art.  40  ust.  8  ustawy  zmienionej  w  art.  2,  do  ich  wysokości  ustalonych
niniejszą ustawą. Ponieważ stawki opłat określone w uchwale Nr XLVII/298/18 Rady Miasta
i Gminy Dolsk z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,
na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. z 2018., poz. 6121) są wyższe niż stawki regulowane ustawą, podjęcie
uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.
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Ad.3. Spotkanie z Dyrektorem ZGK w Dolsku i przeprowadzenie rozmowy o jakości
wody pitnej oferowanej przez zakład.
Przewodniczący Komisji powitał Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej (dalej: ZGK),
A. Ratajczaka. Poprosił o przedstawienie informacji o jakości wody pitnej oferowanej przez
ZGK w Dolsku w związku z różnymi sygnałami pochodzącymi od mieszkańców.
Dyrektor wyjaśnił, że woda jest badana na 2 sposoby: trzykrotnie w ciągu roku przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Śremie oraz – w ramach wewnętrznej
kontroli – przez akredytowane laboratorium. Łącznie, woda w każdej ze stacji badana
jest średnio co 2 miesiące. Po każdym badaniu Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna stwierdza,
czy woda jest zdatna do spożycia, tj. czy spełnia wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia. Zdarzają się przypadki, że w pierwszym badaniu woda nie spełnia
wymaganych parametrów. Może być to związane ze zmieniającymi się normami: niegdyś
dopuszczana była zawartość 10 jednostek bakterii E. coli, dziś – są one w ogóle
niedopuszczalne. W przypadku pojawienia się pojedynczych sztuk bakterii, ZGK zmuszony
jest uruchomić chloratory. Zazwyczaj wiąże się to z nieprzyjemnym zapachem wody,
a – co za tym idzie – skargami zgłaszanymi przez mieszkańców. Dyrektor wspomniał,
że badanie wody przeprowadzane jest przy podawaniu do sieci i przy pobieraniu z sieci.
Najczęściej do wykrycia bakterii dochodzi podczas badania wody pobieranej z sieci, co może
być związane m. in. ze słabym odkażeniem danego punktu.
Do zabrudzenia wody może dojść także podczas awarii, na które ZGK nie ma żadnego
wpływu. Jedną z najczęstszych przyczyn awarii jest prowadzenie prac przez firmy
zewnętrzne, które uszkadzają wodociąg. Po każdej awarii sieć wodociągowa jest płukana,
jednak przez kilka dni nadal może utrzymywać się jej zanieczyszczenie. Spowodowane
jest to bardzo często wieloletnimi, zabrudzonymi przyłączami. Po przywróceniu wodociągu
do użytku woda jest także badana. Sprawdzane są parametry A (8 razy do roku) i B (2 razy
do roku). Na dzień dzisiejszy woda we wszystkich miejsca jest dopuszczona do spożycia.
Bardzo ciężko uniknąć awarii w przypadku, gdy elementy sieci wodociągowej
nie są najnowsze. Obecnie mamy nadal ok. 1 km sieci azbestowej w Wieszczyczynie, sieć
azbestową na odcinku Małachowo-Księginki czy ponad 1 km sieci żeliwnej w Dolsku.
W wyniku suszy i obniżenia się poziomu wód gruntowych żeliwo bardzo często pęka i wtedy
dochodzi do awarii. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie całej sieci z PCV, które jest
trwalsze i gwarantuje czystość wody, jednak obecnie nie jest to możliwe. Radny P. Taciak
wspomniał, że słyszał o zamontowaniu przy przepompowni w Małachowie urządzenia, które
miałoby niwelować wahania ciśnienia. Dyrektor Ratajczak potwierdził, że urządzenie takie
działa w Małachowie już od ok. 1,5 miesiąca, w Dolsku od ponad roku. Niedawno
uruchomione zostało ono także w Wieszczyczynie. Sprzęt zamontowano za tanie pieniądze,
a wykorzystane zostały istniejące już pompy na stacjach. Jeśli chodzi o Dolsk, dzięki
przejściu z urządzenia hydroforowego na przetwornikowe (tzw. falownik) notuje
się oszczędności w opłatach za prąd rzędu 20.000 zł. Dyrektor ZGK zwrócił uwagę
na zmniejszające się ciągle zasoby wody. Wysychają studnie, które miały po 6-7 metrów
głębokości. Coraz więcej osób decyduje się na przyłączenie się do miejskiej sieci
wodociągowej. Można spodziewać się sytuacji, w której zaczną się problemy i będzie
brakować wody. Szczególnie zauważalne jest zwiększenie zużycia wody w okresie letnim,
gdy wzrasta ono z ok. 600 do nawet 2000  m3/dobę. Dyrektor zaznaczył, że mamy bardzo
dobre usytuowanie dolskich studni, które znajdują się pod dnem Jeziora Dolskiego Małego
i Turka (bezpieczne ujęcia w obszarach leśnych w okolicy Trąbinka). Najwcześniej może
skończyć się woda w jednej z dwóch studni w Małachowie, których schemat działania
wyjaśnił też dyrektor Ratajczak.
Radny J. Kaczmarek zapytał, ile chlorowania było w ubiegłym roku w Mełpinie, który jest
ostatnią, graniczną miejscowością gminy.
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Dyrektor Ratajczak wyjaśnił na wstępie, że Śrem chloruje wodę przez 365 dni w roku
i nikomu to nie przeszkadza, natomiast mieszkańcom Gminy Dolsk przeszkadzają nawet
pojedyncze przypadki chlorowania. W trakcie chlorowania podawany jest chlor według
wskaźnika na poziomie 02, w skali od 0,0 do 0,5 - tak, by był skuteczny, ale jak najmniej
uciążliwy.
Dyrektor ZGK dodał także, że wszelkie informacje o bieżących awariach publikowane
są na profilu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku na portalu społecznościowym
Facebook.
Na zakończenie wypowiedzi dyrektor wspomniał, że najgorszą linią wodociągową
do czyszczenia jest ta w Międzychodzie, ze względu na to, że jest także najdłuższa
ze wszystkich w gminie.

Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował za udział w posiedzeniu
A. Ratajczakowi i przystąpił do omawiania kolejnych projektów uchwał.

Kontynuacja pkt 2.
Ad.2. Omówienia uchwał, które będą przedmiotem obrad XVII Sesji.

b) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformował, że pierwsza  zmiana
związana jest zakupem autobusu szkolnego,  a druga zmiana dotyczy inwestycji
w Księginkach.
Po stronie dochodów :
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane dochody w § 6257 (dotacje celowe w ramach programów
finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego) o kwotę 319 283,00 zł.
Po stronie wydatków:
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych) o kwotę 50 000,00 zł.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 000,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych)
o kwotę 1 000,00 zł,
W przychodach:
Zwiększa się przychody o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych
środków
W rozchodach:
Zwiększa się rozchody o kwotę 319 283,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki
zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2019 jako prefinansowanie inwestycji
– budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Księginki. Skarbnik poinformował, że wniosek
złożony do Urzędu Marszałkowskiego w związku z dofinansowaniem inwestycji
w Księginkach został rozpatrzony częściowo pozytywnie, 5%  całego dofinansowania mamy
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zmniejszone, na ten moment kwota zmniejszenia nie jest nam znana gdyż żadne inne pismo
w tej sprawie jeszcze nie przyszło.
Jesteśmy na etapie czekania na  rozpatrzenie wniosku o płatność i w I połowie 2020 roku ten
temat powinien zostać zamknięty. Sekretarz M. Godawa poinformowała, że procedura oceny
wniosku o płatność rozpoczynała się od szczegółowej oceny postępowania przetargowego.
Pozytywne przejście tego pierwszego etapu pozwala wejść w fazę oceny samego wniosku
o płatność.  Departament Kontroli Zamówień Publicznych  wykazał nam kilka uchybień
w procedurze zamówień publicznych. Pierwotnie Urząd Marszałkowski wskazał na karę 10%,
po naszej interwencji i prośbie o ponowne przeanalizowanie wniosku zostało to zmniejszone
do poziomu 5%.
Radny J. Kaczmarek – czy błędy dotyczyły jakości wykonanych prac?
Sekretarz M. Godowa- nie, dotyczyły błędów proceduralnych, a nie jakości wykonanych prac.
Radny R. Nawrot – to dotyczy kwoty brutto czy netto?
Sekretarz dotyczy to kwoty całego dofinansowania przyznanego przez Urząd Marszałkowski.
Dołożyliśmy wszelkiej staranności, aby cała procedura przebiegała sprawnie i była zgodna
z prawem.
W  podsumowaniu radny S. Kaźmierski dodał, że w Urzędzie Marszałkowskim jest cały
departament, który kontroluje i sprawdza wnioski i z doświadczenia wie, że za każdym razem
szczegółowa analiza prowadzi do wskazania uchybień czy błędów.
Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad akceptacja projektu uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Filip Szczepaniak- za
4. Szymon Taciak nie obecny,
5. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2020 rok został
zaakceptowany 4 głosami „za”.

c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2020-2029.
Skarbnik M. Surmicka wskazała, że zmiany w WPF wynikają ze zmian w uchwale
budżetowej i związane są z przedsięwzięciem Budowa Świetlicy Wiejskiej i boiska
trawiastego do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia terenu i parkingu w Księginkach –
zwiększono limit wydatków, stosownie też zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne
nakłady finansowe.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski - za
3. Filip Szczepaniak- za
4. Szymon Taciak nie obecny,
5. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata
2020-2029 został zaakceptowany 4 głosami „za”.

Prowadzący posiedzenie F. Szczepaniak powitał przybyłych na posiedzenie komisji członków
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Dołączyli radni: J. Woroch,
M. Gmerek oraz S. Czaplicka Zaremba.
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Przystąpiono do omawiania uchwały:
d) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie
zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020 rok.

Sekretarz przedstawiła założenia uchwały sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk,
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020
rok Zgodnie z przytoczonymi w podstawie prawnej uchwały przepisami prawa, organ
prowadzący przedszkola i szkoły podstawowe zobowiązany jest opracować na dany rok
kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalić
maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Ponadto organ prowadzący przedszkola i szkoły
podstawowe zobowiązany jest ustalić formy i specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane na 2020 rok.
Radny P. Taciak – na jakim poziomie były do tej pory udzielone dofinansowania.
Sekretarz M. Godawa poinformował, że 2000,00 zł na semestr, a obecnie będzie to 2.500,00
zł na rok i jest to konkretnie dopłata do czesnego. Wymienione w uchwale specjalności
zostały uzgodnione z dyrektorami placówek w związku z przedstawionym przez kierowników
jednostek oświatowych zapotrzebowaniem.
Dyrektor szkoły w Dolsku obecnie ma zaplanowane dofinansowanie na studia podyplomowe
na poziomie 10.000,00 zł,  przedszkole w Dolsku na zaplanowane 3 szkolenia na poziomie
3.500,00 zł, natomiast szkoła podstawowa w Masłowie 3.000,00 zł. Wg. przedstawionych
założeń i planu ok. 8 osób obejmie to dofinansowanie.
Przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały.
Wynik głosowania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

1. Filip Szczepaniak- za
2. Jacek Woroch – za,
3. Monika Gmerek – za,
4. Sylwia Czaplicka – Zaremba,
5. Romuald Nawrot- za.

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dolsk, ustalenia
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują
doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia na 2020
rok została zaakceptowana 5 głosami „za”.

e) w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w celu
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem.

Projekt uchwały przedstawiła M. Mikulska Inspektor ds. inwestycji. W celu wypełnienia
wymogów Unii Europejskiej dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, w 2003 r.
Rada Ministrów przyjęła Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych ( KPOŚK),
który pięciokrotnie aktualizowano ( ostatniej aktualizacji dokonano w 2017r.). Program
zawiera wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej
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i oczyszczalni ścieków, wraz z listą zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji
w terminach określonych w Programie.
Zgodnie z uchwałą NR LI/973/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
27 października 2014 roku nastąpiła likwidacja aglomeracji Dolsk.
 W związku z przyjmowaniem przez oczyszczalnię ścieków w Śremie ścieków pochodzących
z obszarów położonych na terenie gminy Dolsk ( Drzonek, Wieszczyczyn), zasadne jest
włączenie gminy Dolsk do aglomeracji Śrem.
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z dniem 1 stycznia 2018 r.
kompetencje w zakresie wyznaczania aglomeracji przyjęły samorządy gminne.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 przywołanej ustawy aglomerację wyznacza się w drodze uchwały
rady gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej gminach,
właściwa do wyznaczania aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie
mieszkańców (art. 87 ust.2). W celu wyznaczenia aglomeracji, zainteresowane gminy
zawierają porozumienie ( art.87 ust.3).
Szczegółowe zasady współdziałania zostaną określone w drodze porozumienia pomiędzy
zainteresowanymi jednostkami samorządowymi, do zawarcia którego został upoważniony
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

1. Jarosław Kaczmarek -  za
2. Andrzej Michałowski – za
3. Filip Szczepaniak- za
4. Szymon Taciak - nie obecny,
5. Paweł Taciak- za.

Projekt uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śrem w został zaakceptowany 4 głosami
„za”.

Jednocześnie M. Mikulska poinformowała radnych o wnioskach, które wpływają do Urzędu
Miasta i Gminy, w których mieszkańcy proszą o wydanie zgody na budowę sieci
wodociągowej przez osoby prywatne. Wniosków takich wpływa coraz więcej co jest
konsekwencją wydanych pozwoleń na budowę domów, gdzie bezpośrednio przy działkach
nie ma sieci wodociągowej i inwestorzy sami chcą wybudować  wodociąg, z opcja wykupu
go za parę lat przez Gminę. Koszt wybudowania pokrywany jest przez osoby prywatne,
ale administracja wodociągiem odbywa się przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Obecnie
mamy jeden zaplanowany wykup o wartości 10.200,00 zł, który dotyczy sieci o długości 340
m. Koszt wybudowania takiej sieci wg. wartości kosztorysowej to kwota ok. 50.000,00 zł.
Do tej chwili stawki wykupu były określone na poziomie 30,00 zł/m nie więcej jednak niż
15.000,00 zł.
M. Mikulska poprosiła radnych o podjęcie decyzji czy nadal, a jeżeli tak, to na jakich
zasadach akceptujemy wnioski i wyrażamy zgodę na budowę sieci wodociągowej i na jakim
poziomie określone zostaną stawki wykupu. Inwestorom bardzo zależy aby decyzja była
podjęta szybko gdyż planują budowę domów, dotyczy to przede wszystkim inwestorów
z Mełpina.
Radni ustalili, że kwota dofinansowania pozostanie na niezmienionym poziomie i wynosić
będzie 30,00 zł/m,  nie więcej jednak niż 15.000,00 zł brutto.
Prowadzący posiedzenie F. Szczepaniak przeprowadził głosowanie wśród wszystkich
obecnych radnych, z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie sposobu załatwiania
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składanych wniosków o wybudowanie prywatnej sieci wodociągowej wraz z ustalonymi
kwotami wykupu w wysokości 30 zł/m  nie więcej jednak niż 15.000,00 zł.
Wyniki głosowania:

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

Na zakończenie F. Szczepaniak przystąpił do odczytania protokołu ze wspólnego posiedzenia
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa z dnia 18 grudnia 2019 roku nr RF.0012.1.18.2019.KBISG,
RF.0012.3.15.2019.KOKSPSIB.
Protokół został zaakceptowany 9 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

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

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu i o godz.15.30 zakończył posiedzenie komisji.

Prowadzący Posiedzenie

Filip Szczepaniak
Protokolant
Agnieszka Bąk


