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RF.0012.1.3.2022.KBiSG
RF.0012.2.3.2022.KRiOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony

Środowiska z dnia 28 lutego 2022r.

Obrady rozpoczęto o godz. 15:30, a zakończono o godz. 16:45.

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

· Taciak Paweł,

· Woroch Jacek,

· Rzepczyński Jan,

· Kaźmierski Stanisław,

· Nawrot Romuald,

Oraz przedstawiciele Urzędu:

· Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,

· Mirella Godawa – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

· Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

· Martyna Kmieciak – Referent ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektów uchwał na

XXXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

1) w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2022 rok,

2)  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029,

3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2022 roku”,

4) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników

Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dolsk biorących udział w działaniu ratowniczym,

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
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5) w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji

zabytków położonych na terenie gminy Dolsk w 2022 roku

6) w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Dolsk.

Ad. 1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy

Dolsk na 2022 rok.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk – Magdalena

Surmicka.

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 24 755 958,00 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między dochodami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem

nr 1; odpowiednio:

600  Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane dochody w § 6090 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę 2 850 000,00 zł na przebudowę nawierzchni

drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód.

700  Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zwiększa się planowane dochody w § 0770 (Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości) o kwotę 34 300,00 zł.

758  Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 2950 (Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz

płatności) o kwotę 10 000,00 zł.

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 21 871 658,00zł .

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 2 884 300,00 zł .

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 591 844 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem

nr 2; odpowiednio:
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WYDATKI:

600  Transport i łączność

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy:

- zwiększa się planowane wydatki w § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o

kwotę 100,00 zł.

- zwiększa się planowane wydatki w § 2800 (Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek

zaliczanych do sektora finansów publicznych) o kwotę 161 000,00 zł.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 ( Zakup usług remontowych) o kwotę 97 000,00 zł na:

profilowanie dróg – 36 000,00 zł oraz remont przepustu drogowego w miejscowości Mełpin –

61 000,00 zł.

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 25 000,00 zł

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o

kwotę 2 923 000,00 zł na:

* przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 602022P w miejscowości Międzychód - 2 850

000,00 zł,

* przebudowę nawierzchni drogi ulicy Lipowej i Topolowej w Dolsku - opracowanie

dokumentacji – 37 000,00 zł oraz

* na przebudowę ulicy Garncarskiej w Dolsku - opracowanie dokumentacji – 36 000,00 zł

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 30 000,00 zł

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o

kwotę 90 500,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 40 000,00 zł na

remont schodów w SP Dolsk,

- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na

opracowanie  kosztorysu rozbudowy Szkoły Podstawowej oraz budowę sali sportowej przy

budynku szkoły w Masłowie – 5 000,00 zł.

900  Gospodarka komunalna

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód:
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- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o

kwotę 100 000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków

w miejscowości Masłowo – opracowanie dokumentacja projektowej.

Środki na realizacje powyższych zadań pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej z

przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 20 000,00 zł,

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 ( Zakup energii) o kwotę 30 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 ( Zakup usług remontowych) o kwotę 15 000,00 zł,

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 4 300 107,82 zł,

plan wydatków bieżących 21 291 736,18 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 592 300,00 zł:

§ 950  Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 492 300,00 zł.

§ 994  Przelewy z rachunków lokat – 100 000,00 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

a) Taciak Paweł – „za”,

b) Taciak Szymon – nieobecny,

c) Woroch Jacek - „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za” przy nieobecności jednego radnego.

Ad. 2.  Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dolsk na lata 2022-2029.

Projekt uchwały ponownie omówiła Skarbnik Magdalena Surmicka.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029:

Zwiększenie dochodów w 2022 r. – 2 894 300,00 zł w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących – 10 000,00 zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych – 2 884 300,00 zł.
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Zwiększenie wydatków w 2022 r. – 3 486 600,00 zł w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących – 368 100,00 zł.

Zwiększenie wydatków majątkowych – 3 118 500,00 zł.

Deficyt (plan) po zmianach – 835 886,00 zł.

Zwiększenie przychodów – 592 300,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Projekt i dostosowanie wejścia do UMiG w Dolsku do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z

remontem jezdni (obecnie pod nazwą "Przebudowa układu komunikacyjnego na Placu Wyzwolenia

w miejscowości Dolsk") – zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie o 90 500,00 zł,

stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

2) Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę

fizyczna  -  wydłużono  horyzont  realizacji  przedsięwzięcia  do  2025  roku,  zaplanowano  na  ten  rok

limit wydatków w wysokości 50 000,00 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne

nakłady finansowe.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

a) Taciak Paweł – „za”,

b) Taciak Szymon – nieobecny,

c) Woroch Jacek - „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za” przy nieobecności jednego radnego.

Ad. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2022 roku”.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Martyna Kmieciak.

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r.,

poz. 638 z późn. zm.) Rada Gminy określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Stanowi to

wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przez Gminę, wynikającego z

art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
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2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku;

5) poszukiwanie właścicieli 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.

Projekt Programu stosownie do art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt został przekazany do

zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, kołom łowieckim, Fundacji

Schronisko dla Zwierząt w Gaju oraz zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej www.bip.dolsk.pl w celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na

obszarze Gminy Dolsk, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zainteresowane

podmioty mają możliwość wyrażenia opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji.

Biorąc powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii:

1) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie,

2) Fundacji Schronisko dla Zwierząt w Gaju,

3) Koła Łowieckiego nr 75 „KNIEJA" w Dolsku,

4) Wojskowego Koła Łowieckiego nr 432 "Ryś" przy JW 3477 w Lesznie

podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest w pełni uzasadnione.

Radny J. Woroch – jakie są procedury żeby uzyskać karmę dla kotów wolnożyjących? Czy

sterylizacja dotyczy także takich kotów?

Martyna Kmieciak – jeżeli chodzi o karmę, to w pierwszej kolejności do urzędu musi trafić

informacja o miejscu występowania skupiska kotów, następnie po pozytywnej weryfikacji miejsca

występowania, można taką karmę uzyskać od osób działających w wolontariacie szkolnym. Jeżeli

chodzi o kwestię sterylizacji, gmina nie posiada programu, który zapewniałby fundusze na

sterylizację czy kastrację kotów.

Radny J. Woroch – zwrócił uwagę czy w przyszłorocznym budżecie można by ująć kwestię

stworzenia programu dającego możliwość sterylizacji kotów.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem

projektu  uchwały.



7

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) Rzepczyński Jan – „za”,

b) Nawrot Romuald – „za”,

c) Kaźmierski Stanisław – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. 4. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dolsk biorących udział w

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.

Ustawodawca na mocy art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490)

o ochotniczych strażach pożarnych uchylił w całości art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o

ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ze zmianami) będący dotychczasową

podstawą prawną uchwał w sprawie wysokości ekwiwalentu.

Zgodnie z art. 32 § 1 zasad techniki prawodawczej jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której

wydano akt wykonawczy albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu

wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy, czyli podjęta w roku 2013 uchwała nr

XL/274/2013 Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dolsk utraciła moc obowiązującą

odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej, a więc z dniem 1 stycznia 2022 r.

Art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej został zastąpiony przez art. 15 ustawy z dnia 17

grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) o ochotniczych strażach pożarnych.

Tym samym podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Dolsk biorących udział w działaniu

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o

ochotniczych strażach pożarnych jest w pełni uzasadnione i konieczne dla prawidłowej wypłaty

tego świadczenia.

Proponuje się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi OSP,

który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

odpowiednio:

1) w przypadku działań ratowniczych i akcji ratowniczej w wysokości 17,00 zł za godzinę,

2) w przypadku udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 7,00 zł za godzinę.
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Radny P. Taciak – czy gmina sama ustala wysokość stawki ekwiwalentu?

Zastępca Burmistrza M. Godawa – tak, z tym że nie można przekroczyć kwoty 34,26 zł, jest to

maksymalna wysokość ekwiwalentu pieniężnego określona w ustawie o ochotniczych strażach

pożarnych.

Radny P. Taciak – czy jeżeli akcja ratownicza będzie trwała 1 godz. i 5 minut to czy należy

wypłacić ekwiwalent za 2 godziny?

Zastępca Burmistrza M. Godawa –  tak,  wynika  to  z  mocy  ustawy,  ekwiwalent  naliczamy  za

każdą rozpoczętą godzinę udziału w akcji lub szkoleniu.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem

projektu  uchwały.

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) Rzepczyński Jan – „za”,

b) Nawrot Romuald – „za”,

c) Kaźmierski Stanisław – „za” .

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. 5. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,

restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Dolsk w 2022

roku.

Projekt uchwały omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.

Przepis art. 81 ustawy o ochronie zabytków daje możliwość m.in. radzie gminy - stanowienia

przepisów dotyczących dotacji gminnych.

Niniejsza uchwała podjęta została w wykonaniu uchwały nr XXXIII/222/21 Rady Miasta i Gminy

Dolsk podjętej dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Dolsk

(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. poz. 6564). Zgodnie z § 8 ust.

1 tej uchwały Rada Miasta i Gminy Dolsk przyznaje dotacje w drodze odrębnej uchwały.

Uwzględniając środki finansowe zaplanowane na 2022 rok przeznaczono na ten cel 20 000,00 zł.

W związku z § 7 ust. 1 uchwały z dnia 25 sierpnia 2022 roku w terminie od 2 do 31 stycznia 2022

roku do Urzędu Miasta i Gminy Dolsk wpłynął 1 wniosek tj. wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.

w. św. Michała Archanioła w Dolsku na prace konserwatorskie i restauratorskie przy 2 ołtarzach
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bocznych: św. Izydora i św. Anny Samotrzeć. Przedstawiono szczegółowy zakres prac, które mają

być objęte dotacją:

1) Rekonstrukcja mens ołtarzowych na podstawie zdjęć archiwalnych – konstrukcji i polichromii

lica – marmoryzacja,

2) Montaż składowych elementów konstrukcji płycin i skrzyń retabulum oraz wykonanie prac

konserwatorskich w zakresie uszkodzeń powstałych w okresie wieloletniego (ponad 20 lat)

składowania,

3) Wzmocnienie strukturalne uszkodzonej tkanki drzewnej (jeżeli będzie taka konieczność) –

impregnacja roztworem Paraloidu B-72,

4) Zdejmowanie przemalowań z powierzchni dekoracji snycerskich,

5) Usunięcie spękanych i odspojonych uzupełnień w partiach gruntów malarskich i pozłotniczych,

6) Uzupełnienie ubytków w elementach dekoracji snycerskiej i rzeźbiarskiej. Rekonstrukcja

brakujących elementów poprzez zastosowanie oryginalnego gatunku drewna. Rekonstrukcja dwóch

brakujących uszaków,

7) Przygotowanie powierzchni pod gruntowanie,

8) Wykonanie złoceń w technice oryginalnej oraz zastosowanie materiału pozłotniczego zgodnie z

pierwotnym wystrojem obiektu, co zostanie ustalone po wykonaniu badań konserwatorskich.

Obrazy ołtarzowe

1) Określenie stanu zachowania warstwy malarskiej, gruntu, płóciennego podłoża oraz krosna,

2) Wyciagnięcie wniosków i opracowanie metodyki postepowania,

3) Oczyszczenie powierzchni obrazu z warstwy kurzu i zabrudzeń,

4) Podklejenie i wzmocnienie strukturalne fragmentów warstwy malarskiej,

5) Usunięcie z powierzchni starego, rozłożonego werniksu – metoda chemiczna, wybór środka

poprzedzony wykonanymi próbami,

6) Zdjęcie występujących przemalowań – kontrolowany dobór środków rozpuszczalnikowych,

stosując zasadę od najsłabszych do silniejszych,

7) Opracowanie powierzchni ubytków pod kitowanie, uzupełnienie ubytków zaprawy

8) Uzupełnienie warstwy malarskiej – punktowanie, farby żywiczne Maimeri,

9) Werniksowanie końcowe – werniks na bazie żywicy naturalnej,

10) Montaż elementów dekoracyjnych ołtarza w kościele, po pracach konserwatorskich

wykonywanych w pracowni.

11) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac.

Określono termin realizacji zadania: od 01.05.2022 r. do 30.11.2022 r.
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Następnym krokiem w przyznaniu dotacji będzie zawarcie umowy o dotację z wnioskodawcą.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

a) Taciak Paweł – „za”,

b) Taciak Szymon – nieobecny,

c) Woroch Jacek - „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 2 głosami „za” przy nieobecności jednego radnego.

Ad. 6. Omówienie projektu uchwały w sprawie  nadania statutów sołectwom Gminy Dolsk.

Projekt uchwały oraz propozycje zmian projektów statutów przedstawionych w wyniku konsultacji

z mieszkańcami omówiła Zastępca Burmistrza Mirella Godawa.

Obowiązujące dotychczas statuty sołectw gminy Dolsk na skutek procesu kontroli legislacyjnej

zostały w 8 przypadkach uchylone w całości mocą wyroków WSA w Poznaniu, a w stosunku do

pozostałych 11 statutów WSA uchylił niektóre zapisy statutowe nawiązując do skarg Prokuratury

Rejonowej w Śremie.

Wobec powyższego konieczne stało się wszczęcie procedury zmierzającej do podjęcia uchwał w

sprawie nowych statutów sołectw gminy Dolsk.

Treść nowych statutów została omówiona z mieszkańcami sołectw podczas przeprowadzonych z

nimi konsultacji społecznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami).

Propozycje zmian projektów statutów przedstawione w wyniku konsultacji

W wyniku przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Dolsk, mieszkańcy

sołectw Lubiatówko Mełpin, Międzychód, Nowieczek i Błażejewo zgłosili propozycje zmian

przedłożonych im do zaopiniowania projektów:

1) wprowadzenie do treści Statutu Sołectwa Błażejewo zmiany polegającej na dodaniu zapisu

w § 16 „Na pierwszym po wyborach zebraniu zostaje wybrany przedstawiciel Rady Sołeckiej, który

przejmie obowiązki w przypadku długotrwałej niezdolności do pełnienia obowiązków przez

Sołtysa.”,

2) wprowadzenie do treści Statutu Sołectwa Lubiatówko zmiany polegającej na pozostawieniu

funkcji społecznej Podsołtysa,
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3) wprowadzenie do treści Statutu Sołectwa Międzychód zmiany § 17 ust. 1 polegającej na

dodaniu zapisu, iż:

a) podczas nieobecności sołtysa trwającej dłużej, niż 7 dni sołectwo mógł reprezentować

najstarszy członek Rady Sołeckiej,

b) w skład Rady Sołeckiej mieliby zgodnie ze statutem wchodzić przedstawiciele każdej

z trzech wsi znajdujących się na terenie sołectwa,

4) wprowadzenie do treści Statutu Sołectwa Nowieczek zmiany polegającej na dodaniu zapisu

o następującej treści:

a) § 16 ust. 4: „Rada Sołecka wybiera ze swego grona osobę reprezentującą sołectwo w

razie niemożliwości sprawowania obowiązków przez sołtysa”,

b) § 35 pkt 4: „Dochody uzyskane przez sołectwo z wynajmu świetlicy wiejskiej”,

5) wprowadzenie do treści Statutu Sołectwa Mełpin zmiany polegającej na dodaniu zapisu, by

środki pieniężne pozyskane z tytułu odpłatnego udostępnienia mienia gminnego znajdującego się na

terenie sołectwa pozostawały w gestii sołectwa („rady sołeckiej – mieszkańców”).

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) Rzepczyński Jan – „za”,

b) Nawrot Romuald – „za”,

c) Kaźmierski Stanisław – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Komisje przystąpiły do opracowania sprawozdań z przebiegu i realizacji pracy za rok 2021.

Prowadzący Posiedzenie
               Przewodniczący Komisji Budżetu

           i Spraw Gospodarczych
                   Paweł Taciak

Protokolant
Julia Kotkowiak


