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 RF.0012.2.4.2021.KRiOŚ
RF.0012.1 5. .2021.KBiSG
RF.0012.3 3. .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 24 marca 2021 roku
w godz. od 15:00-16:30.

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. Gmerek Monika,
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

oraz przedstawiciele Urzędu:
1. Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Sekretarz Miasta

i Gminy Dolsk
2. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
4. Martyna Kmieciak – Referent ds. ochrony rolnictwa i ochrony przyrody,

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

a) w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej
w 2021 roku,

b) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy
Dolsk w roku 2021,

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok,
d) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029,
e) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnym oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2021 roku”,
f) sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.



2

Opiniowanie uchwał:
Ad. A) w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
należnej w 2021 roku.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Poinformowała radnych, że  zgodnie
z treścią ust. 1 art. 31zzca ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842
ze zmianami) rada gminy może, w drodze uchwały zwolnić z opłaty, o której mowa w art.
111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. O wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz.2277 ze zmianami), należnej w 2021
roku lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży, zatem pomoc skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż alkoholu w gastronomii. Z uwagi na fakt, że pierwsza rata opłaty
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych została uiszczona
do 31 stycznia 2021 roku zwolnienie z opłaty może obejmować wyłącznie jej nieopłaconą
część, czyli drugą i trzecią ratę stanowiącą 2/3 opłaty rocznej. Kwota ta oscylować będzie
w okolicy ok. 5.000,00 zł i obejmie 8 przedsiębiorców.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawionym
projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany 4 głosami „za”.

Ab. B) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie
gminy Dolsk w roku 2021.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 310 ze zm.) corocznie, w terminie do dnia 20 maja rada gminy, w drodze uchwały
określa czas trwania sezonu kąpielowego oraz wykaz kąpielisk na terenie danej gminy.
Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk składa organizator kąpieliska do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dolsku, jako organizator kąpieliska, wystąpił z wnioskiem dnia 31 grudnia 2020
roku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych,
na którym planowane jest kąpielisko pod nazwą „Plaża Miejska w Dolsku” usytuowanego
przy ul. Kościelnej 25 w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy
Dolsk w roku 2021 od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 sierpnia 2021 roku.
Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad przedstawionym
projektem uchwały.
Wyniki głosowania:

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

Projekt uchwały został zaakceptowany  głosami „za”.
Ab. C.) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2021 rok.
Projekt uchwały omówiła Skarbnik M. Surmicka.
Plan dochodów po zmianach wynosi 25 953 982,06 zł. Zmiana dotyczy przesunąć między
dochodami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr 1 odpowiednio:
750  Administracja publiczna
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów
i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę 13 534,00 zł,
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z jej poborem
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych:
- zwiększa się planowane dochody w § 0340 (wpływy z podatków od środków
transportowych) o kwotę 79 000,00 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień) o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dochody w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 1 000,00 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:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0340 (wpływy z podatków od środków
transportowych) o kwotę 79 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dochody w § 0430 (wpływy z opłaty targowej) o kwotę 9 000,00
zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień) o kwotę 9 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane dochody w § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę 9 000,00 zł,
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw:
- zmniejsza się planowane dochody w § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych) o kwotę 5 982,90 zł
758  Różne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zmniejsza się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
39 252,00 zł
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 5 749,93
zł
851  Ochrona zdrowia
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1 500,00
zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
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852  Pomoc społeczna
W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:
- 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 22 679,30 zł
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane dochody w § 2700 (środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków
powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) o kwotę 5 897,99 zł –
środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zmniejsza 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 89 776,00 zł
Dochody bieżące po zmianie wynoszą 25 797 622,06 zł. Natomiast dochody majątkowe
po zmianie wynoszą 156 360,00 zł.  Plan wydatków po zmianach wynosi 25 693 630,42 zł.
Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie
z załącznikiem nr 2 odpowiednio:
750  Administracja publiczna
W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 4 630,00
zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 8 904,00 zł
801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80195 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4190 (nagrody konkursowe) o kwotę 1 000,00 zł,
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
1 500,00 zł,
851  Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 25 993,23 zł
W rozdziale 85195 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4190 (nagrody konkursowe) o kwotę 1 000,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
3 000,00 zł w tym:

· 1 500,00 zł środki własne,
· 1 500,00 środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

852  Pomoc społeczna
W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3110 ( świadczenia społeczne) o kwotę 22 679,30 zł
W rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
4 927,99 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę
850,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4120 (Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz
Solidarnościowy) o kwotę 120,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19,
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6230 (Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 21 000,00 zł,
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 kwotę
1 752,00 zł,
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę  3 997,93 zł
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 25 146 473,47 zł, natomiast wydatki majątkowe
po zmianie wynoszą 547 156,95 zł  zgodnie z załącznikiem nr 4. Zmienia się plan
przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3. Plan wydatków majątkowych
po zmianach jest zgodny z załącznikiem nr 4.  Zmienia się plan dotacji dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały
następująco:

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

Ad. D.) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-
2029.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała, że dokonano zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2021-2029. Dodano
przedsięwzięcie pn. System Informacji prawnej Legalis Administracja OnLine – dostęp
do kompleksowej bazy aktów prawnych. Zaktualizowano wartości w kolumnie pomocniczej
WPF „2020 przewidywane wykonanie” w oparciu o sporządzone sprawozdania Rb-27s, Rb -
28s, Rb-Z oraz Rb-NDS po IV kwartale 2020 r. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1
i 2 do niniejszej uchwały.
Wobec braku pytań członkowie Komisji Budżetu i |Spraw Gospodarczych przystąpili
do przeprowadzenia głosowania.
Członkowie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych zaakceptowali projekt uchwały
następująco:

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

Ad. E.) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2021 roku”.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła Martyna Kmieciak referent ds. rolnictwa i ochrony
przyrody.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:
1) zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku;
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5) poszukiwanie właściciela dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt.
Kwota dotacji w wysokości 35.016,40 zł przeznaczona jest w wysokości:
- 30.416,40 zł jako dotacja celowa dla Gaju
- 3.000,00 zł całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt ,
- 600,00 z ł bezdomne zwierzęta – opieka w gospodarstwie rolnym,
- 1.000,00 zł zakup karmy dla kotów wolnożyjących.
Kwota dotacji wynika z podpisanej umowy i jest liczona zgodnie z umową, 4% wysokości
od ogólnych kosztów prowadzonej działalności przez schronisko.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania.
Członkowie komisji przedmiotowy projekt uchwały zaakceptowali 3 głosami „za”.
Wyniki głosowania:

1. Rzepczyński Jan - za
2. Kaźmierski Stanisław – za
3. Nawrot Romuald – za

Ad. F.) sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Poznaniu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.
Projekt uchwały omówiła i przedstawiła Martyna Kmieciak referent ds. rolnictwa i ochrony
przyrody.
Plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo” został ustanowiony zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 26 lutego 2018 r.
W związku z niepotwierdzeniem w roku 2018 występowania turzycy Davalla Carex
davalliana na terenie rezerwatu – jednego z gatunków, dla ochrony którego utworzono
rezerwat. W roku 2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu podjął decyzję
o usunięciu wszystkich drzew i krzewów z jego siedliska na powierzchni 1 ha; usunięto
kilkadziesiąt drzew brzóz brodawkowatych oraz kilkanaście metrów kwadratowych krzewów
czeremchy amerykańskiej, czeremchy zwyczajnej, derenia świdwy, głogu jednoszyjkowego
i wierzby szarej. Usunięcie nastąpiło na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska DZP-WP.6205.14.2019.Łr z 26 lutego 2019 i było pierwszym etapem
planowanych działań służących do poprawy stanu zachowania siedliska turzycy Davalla.
Kolejnym jest objęcie tego terenu użytkowaniem kośnym, które niniejsze zarządzenie
wprowadza do katalogu działań ochronnych.
Wobec braku pytań Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przystąpił
do przeprowadzenia głosowania. Projekt uchwały został  zaakceptowany 3 głosami „za”.

Sprawy bieżące.
v Przewodniczący Rady R. Nawrot przekazał na ręce Przewodniczącego Komisji Rolnictwa

i Ochrony Środowiska J. Rzepczyńskiego pismo mieszkańca, który poruszył temat
wycinki gałęzi przy konarach drzew na probostwie.

v Radny J. Woroch również zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony
Środowiska J. Rzepczyńskiego, aby przy okazji posiedzenia wyjazdowego komisji
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zwrócić uwagę, gdyż na wioskach jest to praktykowane, że uchwyty do flag przybijane
są do pni drzew. W Nowieczku przy krzyżu jest w ten sposób zamontowany uchwyt, jest
to zdaniem radnego niepotrzebne okaleczanie przyrody.

Wobec braku dalszych zapytań Przewodniczący Komisji P. Taciak podziękował radnym
za udział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
i o godz.16.30 zakończył posiedzenie.

Prowadzący Posiedzenie
Paweł Taciak

Protokolant
Agnieszka Bąk


