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RF.0012.2.11.2021.KRiOŚ 
RF.0012.1.12.2021.KBiSG 
RF.0012.3.7.2021.KOKSiSS 

 
PROTOKÓŁ 

 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych 

odbytego w dniu 25 października 2021 roku  
w godz. od 15:30-16:30. 

 
W posiedzeniu wzięli udział następujący radni: 

1) Taciak Paweł 
2) Taciak Szymon 
3) Woroch Jacek 
4) Rzepczyński Jan, 
5) Kaźmierski Stanisław, 
6) Nawrot Romuald, 
7) Czaplicka Zaremba Sylwia, 
8) Szczepaniak Filip, 

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

1) Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,  
2) Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,  
3) Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, 

 
Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak.  
 
Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał 
przedstawionych na XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk: 

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok, 
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 

2021-2029, 
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 
d) w sprawie opłaty targowej, 
e) w sprawie opłaty od posiadania psów, 
f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 
g) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz 
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
gminę Dolsk. 
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Ad. a) omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i 
gminy Dolsk na 2021 rok. 
Projekt uchwały omówiłam Skarbnik Magdalena Surmicka. 
W projekcie uchwały budżetowej proponowane są następujące zmiany:  

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 266 062,55 zł.  
Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi, odpowiednio:  
700 Gospodarka mieszkaniowa  
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - zwiększa się planowane 
dochody w § 0750 (Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ) o kwotę 11 670,00 zł, 
- zwiększa  się  planowane   dochody  w  § 0970  (Wpływy z różnych dochodów)  o kwotę  
7 000,00 zł. 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: - zwiększa się 
planowane dochody w § 0350 (Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej) o kwotę 3 000,00 zł. 
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych: - zwiększa się planowane dochody w § 2680 (Rekompensaty utraconych 
dochodów podatkach i opłatach lokalnych) o kwotę 3 576,00 zł. 
W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 
osób fizycznych: - zwiększa się planowane dochody w § 0500 (Wpływy z podatku od 
czynności cywilno-prawnych) o kwotę 40 000,00 zł. 
W rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń:  -  zwiększa  się  planowane  dochody  w  
§ 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 
obrocie hurtowym) o kwotę 11 149,56 zł. 
758 Różne rozliczenia  
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego:  
- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) o 
kwotę 15 050,00 zł. 
W  rozdziale  75814  Różne  rozliczenia  finansowe:  - zwiększa się planowane dochody w  
§ 2950 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności) o kwotę 4 250,00 
zł. 
851 Ochrona zdrowia  
W rozdziale 85195 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane dochody w § 0960 
(wpływy z  otrzymanych  spadków,  zapisów i  darowizn  w  postaci  pieniężnej)   o kwotę  
1 000,00 zł, - zmniejsza się planowane dochody w § 2180 (środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 13 579,01 zł. 
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926 Kultura fizyczna  
W rozdziale 92601 Obiekty sportowe: - zwiększa się planowane dochody w § 2710 
(dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu   terytorialnego   na   dofinansowanie   własnych    zadań bieżących)   o  kwotę  
16 800,00 zł. 
 
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 27 082 293,38 zł. 
 
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27 484 624,19 zł. 
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, odpowiednio: 
600 Transport i łączność  
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 
(zakup usług remontowych) o kwotę 15 400,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców 
Dolska,  -  zwiększa się  planowane wydatki  w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę  
1 000,00 zł na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska. 
750 Administracja publiczna:  
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): - zwiększa się 
planowane wydatki w § 4260 (zakup energii) o kwotę 20 000,00 zł, - zwiększa się 
planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 3 869,26 zł, - zmniejsza 
się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych) o kwotę 13 000,00 zł. 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:  
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 000,00 zł na wniosek Samorządu 
Mieszkańców Dolska. 
801 Oświata i wychowanie  
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 47 730,09 zł. 
W rozdziale 80104 Przedszkola: - zwiększa się planowane wydatki w § 2310 (dotacje 
celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę 50 000,00 zł, - zwiększa 
się  planowane  wydatki  w  § 4010   (wynagrodzenia  osobowe  pracowników)   o   kwotę  
140 000,00 zł , - zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o 
kwotę 28 000,00 zł. 
W  rozdziale  80113  Dowożenie  uczniów do szkół: - zmniejsza się planowane wydatki w  
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 30 000,00 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4070 (zakup usług remontowych) o kwotę 2 000,00 zł. 
851 Ochrona zdrowia  
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - zwiększa się planowane wydatki w 
§ 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 12 149,56 zł. 
852 Pomoc społeczna 
W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 
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centrum integracji społecznej: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4130 (składki na 
ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 500,00 zł. 
W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe: - zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 
(świadczenia społeczne) o kwotę 11 000,00 zł. 
W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe: - zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 
(świadczenia społeczne) o kwotę 33 000,00 zł. 
W rozdziale 85216 Świadczenia społeczne: - zmniejsza się planowane wydatki w § 3110 
(świadczenia społeczne) o kwotę 10 000,00 zł. 
W rozdziale 85219  Ośrodki pomocy społecznej:  -  zmniejsza  się  planowane  wydatki  w  
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 30 000,00 zł. 
W  rozdziale  85230 Pomoc  w zakresie dożywiania: - zmniejsza się planowane wydatki w  
§ 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 14 293,17 zł. 
W rozdziale 85295 Pozostała działalność: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 11 291,99 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 1 997,52 zł, - zmniejsza 
się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy) o kwotę 289,50 zł. 
855 Rodzina  
W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 
(wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 2 160,00 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne)o kwotę 60,00 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 50,00 zł, - 
zmniejsza się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Solidarnościowy) o kwotę 30,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup 
materiałów   i  wyposażenia    kwotę  500,00 zł,  -  zmniejsza  się  planowane   wydatki  w  
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 500,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki 
w  §  4710  (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający)  o kwotę 700,00 zł. 
W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4330 
(zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 
terytorialnego) o kwotę 5 000,00 zł. 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 3 124,60 zł na wniosek 
sołectwa Błażejewo, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług 
pozostałych) o kwotę 7 800,00 zł na wniosek sołectwa Błażejewo, - zwiększa się 
planowane  wydatki   w §  6050  (zakupy  inwestycyjne  jednostek budżetowych)  o kwotę  
12 824,80 zł na wniosek sołectwa Błażejewo,  
W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg: - zwiększa  się  planowane  wydatki  w 
 § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 60 000,00 zł 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: 
- zmniejsza  się planowane  wydatki w §  4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę  
1 900,20 zł na wniosek sołectwa Błażejewo.  
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926 Kultura fizyczna  
W rozdziale 92604 Kultura fizyczna: - zmniejsza się planowane wydatki w § 4040 
(dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę 6 068,78 zł, - zmniejsza się planowane 
wydatki w § 4190 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 25 944,04 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4170 (nagrody konkursowe) o kwotę 10 092,46 zł, - zwiększa się 
planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 440,21 zł, - 
zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 10 000,00 
zł - zmniejsza  się  planowane  wydatki  w  §  4410  (podróże służbowe krajowe)  o  kwotę  
1 000,00 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 
1 764,01 zł, - zmniejsza się planowane wydatki w § 4700 (szkolenia pracowników 
niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę 946,00 zł, - zmniejsza się 
planowane wydatki w § 4710 (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) 
o kwotę 4 624,92 zł, - zwiększa się planowane wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 59 000,00 zł, ( w tym 4 000,00 – środki 
Samorządu Mieszkańców Dolska). 
W rozdziale 92695 Pozostała działalność: - zwiększa się planowane wydatki w § 4210 
(zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł na wniosek Samorządu 
Mieszkańców Dolska, - zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług 
pozostałych) o kwotę 6 400,00 zł Samorządu Mieszkańców Dolska. 
 
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 26 254 582,38 zł. 
Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 830 041,81 zł. 
 

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem 
projektu  pierwszej uchwały.  
 
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych: 

1. Paweł Taciak - za 
2. Jacek Woroch - za 
3. Szymon Taciak – za 

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.  
 
Ad. b) omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Dolsk na lata 2021-2029. 
Drugi projekt uchwały także omówiła Magdalena Surmicka.  
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029: 

a) Zwiększenie dochodów w 2021 roku: 
- zwiększenie dochodów bieżących - 164 618,55 zł. 

b) Zwiększenie wydatków w 2021 roku: 
-  Zwiększenie wydatków bieżących - 105 793,75 zł, 
-  Zwiększenie wydatków majątkowych - 58 824,80 zł. 

 
Deficyt (plan) po zmianach -  218 561,64 zł. 
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Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przeniesienie prawa własności na rzecz 
Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczna - dodano limit wydatków na 
to przedsięwzięcie w 2024 roku, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne 
nakłady finansowe. 
 
Dodano następujące przedsięwzięcia: 
 1) Opracowanie dokumentacji na modernizację sali sportowej w Dolsku;  
 2) Usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Brzeziu w roku szkolnym 2021/2022. 
 
Radny P. Taciak – zapytał czy dotychczasowy transport dzieci niepełnosprawnych do 
Zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu był zapewniany przez rodziców?  
Zastępca Burmistrza M. Godawa – odpowiedziała, że rodzice dowozili dzieci, jednakże 
jeden z rodziców odmówił dowożenia dziecka na własny koszt. W takiej sytuacji gmina musi 
zapewnić dowóz. Wystosowano pismo do rodziców pozostałych dzieci, czy chcą skorzystać z 
dowozu zapewnianego przez gminę? Rodzice skorzystali z możliwości i z dniem 1.10.2021r. 
dzieci jeżdżą do szkoły za pomocą wynajętego transportu. 
Radny J. Rzepczyński – spytał przez jaki okres gmina musi zapewnić transport? 
Zastępca Burmistrza M. Godawa – do końca zajęć edukacyjnych, które są prowadzone w 
roku szkolnym czyli do 24.06.2022r.  
Jednakże w przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego, koszt przewoźnika jest 
umniejszany o dni nieobecności. Płacimy tylko za faktycznie przejechane kilometry wraz z 
opieką nad dziećmi. 
Przewoźnikiem jest firma przewozowa z Gostynia. 
Trasa wynosi 50 km dziennie, a stawka 6,00 zł brutto za 1 km.   
Przewodniczący Rady R. Nawrot – zapytał czy opiekę nad dziećmi sprawuje kierowca czy 
opiekun? 
Zastępca Burmistrza M. Godawa – Opiekun. 
 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania 
nad zaakceptowaniem projektu  pierwszej uchwały.  
 
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych: 

1. Paweł Taciak - za 
2. Jacek Woroch - za 
3. Szymon Taciak – za 

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.  
 
 
Ad. c) omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości.  
Skarbnik M. Surmicka poinformowała, że stawki podatków i opłat lokalnych na terenie 
miasta i gminy Dolsk na rok 2021 z uwagi na inflację uległy powiększeniu o 3,6%. Podwyżka 
ma związek z inflacją.  
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na rok 2022 zostały ogłoszone w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 724).  
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Górne granice stawek kwotowych określone w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 i art. 19 pkt 1 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1170 z 
późn. zm.), obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny 
rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w 
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (in plus lub in minus). 
Proponuje się stawki podatku od nieruchomości: 

  od budynków mieszkalnych - 0,86 zł, co stanowi 96,63% stawki górnej (0,89 zł),  
  od budynków pozostałych - 5,79 zł, co stanowi 66,71% stawki górnej (8,68 zł),  
  od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 23,85 zł, co stanowi 92,66% stawki górnej (25,74 zł),  

 od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł, co stanowi 100% stawki górnej,  

 od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – 5,25 zł, co stanowi 100% stawki górnej,  

  grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł, co stanowi 100% stawki górnej,  

  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), 
położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – 3,40 zł , co stanowi 100% stawki górnej,  

 od budowli i rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych – 0,1% stawka górna (2%),  

 od pozostałych budowli 2%  
 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na 

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł, co stanowi 
90,29% stawki górnej (1,03 zł),  

 od gruntów pozostałych - 0,24 zł, co stanowi 44,44% stawki górnej (0,54 zł).  
 
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem 
projektu  uchwały.  
 
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych: 

1. Paweł Taciak - za 
2. Jacek Woroch - za 
3. Szymon Taciak – przeciw, 

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za” przy jednym głosie „przeciw”. 
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Ad. d) omówienie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej. 
 

Na podstawie  art. 15. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy wprowadza opłatę 
targową. 
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na 
targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b, który ma brzmienie: „Opłacie targowej nie podlega 
sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach”.  
Od 1 stycznia 2022 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk określa dzienną stawkę opłaty targowej 
w wysokości 29,00 zł.  
Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 9 sierpnia 2021 r. (M.P.2021.724) w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022, określił górną 
stawkę opłaty targowej, która nie może dziennie przekroczyć 852,75 zł. 
 
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem 
kolejnego projektu uchwały.  
 
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych: 

1. Paweł Taciak - za 
2. Jacek Woroch - za 
3. Szymon Taciak – za, 

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.  
 
 
Ad. e) Omówienie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. 
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że opłata od posiadania psów obowiązująca 
na terenie miasta i gminy Dolsk w 2022 roku w wysokości 37,00 zł, co stanowi 27,41% 
stawki górnej, która wynosi 135,00 zł od jednego psa.  
W związku z brakiem punktu kasowego - opłata od posiadania psów płatna bezpośrednio na 
rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk Nr 58 90 84 1013 0200 0143 2000 0001  
w terminie do 15 marca roku podatkowego.  
 
- Radny J. Rzepczyński, spytał o roczną kwotę wpływu do budżetu z tytułu opłaty od 
posiadania psów? 
- Skarbnik M. Surmicka – jest to kwota ok 8 000,00 zł rocznie.  
- Przewodniczący Rady R. Nawrot – zwrócił uwagę na wysokość kwoty z tytułu opłaty od 
posiadania psów, że jest to kwota uiszczana zarówno przez mieszkańców miasta jak i przez 
podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych, którzy to zwolnieni są od dokonywania 
wpłat z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.  
 
 
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania 
nad zaakceptowaniem kolejnego projektu uchwały.  
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Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych: 
1. Paweł Taciak - za 
2. Jacek Woroch - za 
3. Szymon Taciak – za, 

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”. 
 
Ad. f) Omówienie  projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych. 
Projektowana uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) 
obligującej rady gmin do określenia w drodze uchwały rocznych stawek podatku od środków 
transportowych.  
Górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2022 rok zostały ogłoszone w 
Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. (M. P. z 2021 r. poz. 724).  
Stawki podatków i opłat lokalnych na terenie gminy Dolsk na 2022 rok z uwagi na inflację 
uległy powiększeniu o 3,6 %.  
Minimalne stawki podatku od środków transportowych przeliczone są na następny rok 
zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października 
danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy – w 
przypadku gdy wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 5%.  
Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie 
miasta i gminy Dolsk: 
1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 912,00 zł, 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1 272,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 308,00 zł; 
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2, o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do 
niniejszej uchwały; 
3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3, przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 608,00 zł, 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, 
zawieszenia - według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1 392,00 zł, 
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), 
według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w 
zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: 
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 848,00 zł, 
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 520,00 zł. 



10 
 

 
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem 
kolejnego projektu uchwały.  
 
Wynik głosowania członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych: 

1) Paweł Taciak - za 
2) Jacek Woroch - za 
3) Szymon Taciak – za, 

 
Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”. 
 
Ad. g) Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby 
punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 
stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 
oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę 
Dolsk. 
Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa. 
Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe, w przypadku równorzędnych wyników 
uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego 
etapu publiczne przedszkole lub publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Organ prowadzący określa nie więcej niż 
6 kryteriów, przyznaje każdemu określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może 
mieć różną wartość. 
Podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu spełnia wymogi wynikające z ustawy oraz 
obecnego kształtu sieci placówek wychowania przedszkolnego, określając kryteria, jakie będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz punktu 
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Dolsk. 
Gmina Dolsk nie prowadzi innych form wychowania przedszkolnego niż przedszkole oraz 
punkt przedszkolny. 
 
 
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem 
kolejnego projektu uchwały.  
 

Wyniki głosowania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 

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

 
 
Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za” przy nieobecności 1 radnego. 
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Burmistrz Barbara Wierzbińska poinformowała, iż w dniu 25 października 2021 r. 
ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program  Inwestycji Strategicznych. Wśród dofinansowanych wniosków znalazł 
się również jeden z trzech aplikowanych przez Gminę  Dolsk. Otrzymaliśmy dofinansowanie 
w kwocie 2 850 000,00 zł na zadanie – przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Międzychód. 
Oprócz złożonego wniosku o przebudowę drogi gminnej w miejscowości Międzychód 
wnioskowaliśmy także o dofinansowanie do budowy Sali Gimnastycznej w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Masłowie oraz o dofinansowanie remontu Sali Gimnastycznej 
znajdującej się  w Dolsku przy ul. Kościańskiej 8a.  
W temacie remontu Sali Gimnastycznej w Dolsku Pani Burmistrz poinformowała, że po wielu 
próbach poszukiwania osoby, która podjęłaby się przygotowania projektu prac naprawczych, 
które zabezpieczyłyby budynek sali przed dalszymi zniszczeniami, udało się znaleźć firmę 
leszczyńską, z którą podpisana została umowa.   
Po licznych konsultacjach i opiniach stwierdzono, że możliwe jest przeprowadzenie prac 
remontowych Sali Gimnastycznej.  
Remont składałby się z dwóch etapów: 

1) Prace odwodnieniowe – odprowadzenie wody ze skarpy – nawodnienie boiska, 
2) Iniekcja substancjami poliuretanowymi  - wszczykiwanie w mury substancji, która ma 

scalić i zapobiec wnikaniu wody. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prowadzący Posiedzenie 
Paweł Taciak 

 
 
 
Protokolant 
Julia Kotkowiak  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


