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RF.0012.5.1.2022.KR
RF.0012.3.2.2022.KOKSiSS
RF.0012.2.4.2022.KRiOŚ

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, Komisji Rewizyjnej,

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

Środowiska

z dnia 29 marca 2022r.

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

W posiedzeniu wzięli udział następujący radni:

· Taciak Paweł,

· Taciak Szymon

· Woroch Jacek,

· Rzepczyński Jan,

· Kaźmierski Stanisław,

· Nawrot Romuald,

· Jańczak Elżbieta,

· Czaplicka – Zaremba Sylwia,

· Gmerek Monika,

· Szczepaniak Filip.

Oraz przedstawiciele Urzędu:

· Barbara Wierzbińska – Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk,

· Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,

· Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego.

· Marta Boniec – Podinspektor ds. społecznych,

· Kinga Przykłota – Zastępca Kierownika USC.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
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Na przewodniczącego zebrania został wybrany Radny Paweł Taciak.

Przewodniczący poinformował, iż przedmiotem obrad będzie opiniowanie projektów uchwał na

XL Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk:

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

b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029,

c) w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie gminy Dolsk w

roku 2022,

d) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej w

Księginkach oraz 2 sieci wodociągowych w Mełpinie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości

stanowiących mienie gminne,

f) w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta

i Gminy Dolsk na lata 2023 – 2032, w tym trybu jej konsultacji,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego z dnia 7

grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem

schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami,

polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych

zwierząt w Gaju,

h) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Behawioralnym na rok 2022,

oraz realizacja punktu pierwszego i drugiego z planu pracy Komisji Rewizyjnej:

1. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i realizacji pracy Komisji Rewizyjnej za okres od

01.01.2021 – 31.12.2021.

2. Kontrola wykorzystania funduszu sołeckiego dla sołectwa Masłowo.

Inwestycja dotyczyła wykonania instalacji CO oraz wodno – kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej w

Masłowie.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 42 196,00 zł. Czas realizacji zaplanowany został na 3 lata.

W pierwszym roku realizacji zadania, kwotę 13 744,00 zł w całości pokryto z funduszu sołeckiego.

W roku 2021 kwotę 8 452,92 zł pokryto również z funduszy sołeckiego, kwota 19 999,08 zł została

dołożona z budżetu gminy. Z racji dołożenia środków z budżetu zadanie wykonane zostało w ciągu

dwóch lat.

Radny Sz. Taciak – czy taka kwota była planowana od początku inwestycji?
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K. Przykłota – planowano kwotę: 41 743,99 zł; wydano: 42 196,00 zł

Rady P. Taciak – czy jest to piec na ekogroszek?

K. Przykłota – tak.

Rady Sz. Taciak – Radny zapytał o nazwę firmy, która instalowała przedmiotowy piec?

K. Przykłota – jest to firma Hydro Instal Przemysław Mielcarek z Pyszącej, ul. Długa 15; 63-100

Śrem.

Radny P. Taciak – jaka była cena samego pieca?

K. Przykłota – jest to kwota 12 000,00 zł. Inwestycja jest już zakończona. Gmina nie będzie już

więcej ponosić kosztów w tej kwestii.

Radny Sz. Taciak – czy budynek OSP w Masłowie będzie podłączony pod ten piec?

K. Przykłota – tak, budynek OSP w Masłowie ma być podłączony pod piec znajdujący się w

świetlicy wiejskiej.

Ad. c) Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wykazu  kąpielisk  oraz  sezonu

kąpielowego na terenie gminy Dolsk w  roku 2022,

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Marta Boniec – Podinspektor ds. społecznych.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz.

2233 ze zmianami) 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 2021 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 2022 roku do dnia 30

sierpnia 2022 roku.

Na podstawie złożonego wniosku ustalono czas trwania sezonu kąpielowego na terenie gminy

Dolsk w roku 2022 od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Wniosek spełnił wymogi formalne przewidziane w przepisach ustawy Prawo wodne, a projekt

uchwały został przedstawiony do zaopiniowania poszczególnym podmiotom wg treści art. 37 ust.

12 w/w ustawy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.
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Głosowanie członków Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych:

a) Woroch Jacek – „za”,

b) Gmerek Monika – „za”,

c) Czaplicka – Zaremba Sylwia – „za”,

d) Szczepaniak Filip – „za”,

e) Nawrot Romuald – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

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

Dolsk na 2022 rok.

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka

W projekcie uchwały budżetowej proponujemy następujące zmiany:

DOCHODY:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi 22 436 092,25,00 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:

- zmniejsza 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 Międzychodzie

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie:

- zmniejsza się planowane dochody w § 2010 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na

realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom

powiatowo – gminnym) ustawami) o kwotę 1 516,00 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 38

184,00 zł
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W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 (Wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 8 000,00 zł,

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe:

- zwiększa się planowane dochody w § 0830 (wpływy z usług) o kwotę 2 000,00 zł

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (Wpływy z różnych dochodów) o kwotę 100,00 zł,

855 Rodzina

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- zwiększa się planowane dochody w § 2360 (dochody jednostek samorządu terytorialnego

związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 15 000,00

zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększa się planowane dochody w § 0960 (wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn

w postaci

pieniężnej) o kwotę 2 800,00 zł,

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 22 401 792,25 zł .

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 34 300,00 zł .

WYDATKI:

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 2 745 974,92 zł.

Zmiana dotyczy przesunąć między wydatkami bieżącymi i majątkowymi zgodnie z załącznikiem nr

2; odpowiednio:

600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

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

kwotę 2 850 000,00 zł

750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie:

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 1

516,00 zł
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W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 23 000,00 zł

W rozdziale 75095 Pozostała działalność:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 15 000,00 zł

801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 Przedszkola:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę

12 900,00 zł,

W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę

2 100,00 zł,

851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 10 000,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 37 641,08 zł

852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85119 Ośrodki pomocy społecznej:

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o kwotę 2 100,00 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 2 800,00

zł,

Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 450 107,82 zł,

plan wydatków bieżących 21 937 695,51 zł.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 115 825,08 zł:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 68 184,00 zł

§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na

rachunku

bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 47 641,08 zł.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:
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a) Taciak Paweł – „za”,

b) Taciak Szymon – „za”,

c) Woroch Jacek – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. b) Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dolsk na lata 2022 – 2029.

Projekt uchwały ponownie omówiła Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na

lata 2022-2029.

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

Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2022-2029:

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.: 2 319 865,75 zł w tym:

Zwiększenie dochodów bieżących 530 134,25 zł

Zmniejszenie dochodów majątkowych 2 850 000,00 zł

Zmniejszenie wydatków w 2022 r.: 2 204 040,67 zł w tym:

Zwiększenie wydatków bieżących 645 959,33 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych 2 850 000,00 zł

Deficyt (plan) po zmianach 951 711,08 zł

Zwiększenie przychodów 115 825,08 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie. Zadanie realizowane

będzie w latach 2022-2023, przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne

nakłady na to przedsięwzięcie wynoszą 3 030 000,00 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 – „za”,

c) Woroch Jacek – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.
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Ad. d) Omówienie projektu uchwały w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki

Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej w Księginkach oraz 2 sieci wodociągowych w

Mełpinie.

Projekt omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w majątek w

postaci 3 odcinków sieci wodociągowych: 2 sieci wodociągowych znajdujących się w Mełpinie o

dł. 407 m, wartości 12 000,00 zł; 160 m, wartości 9 600,00 zł oraz sieci wodociągowej w

Księginkach o dł. 340 m, wartości 10 200,00 zł . Gmina Dolsk pozyskała te sieci od prywatnych

właścicieli. Wykorzystanie tego majątku i dbałość o jego stan techniczny wymaga, by był on

eksploatowany przez profesjonalnego operatora. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i

utrzymania w należytym stanie takich urządzeń, Gmina Dolsk wnosi majątek objęty niniejszą

uchwałą do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku, w ujęciu cywilnoprawnym pozostając

nadal jego właścicielem. Uchwała wyczerpuje tryb przekazywania majątku do Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Dolsku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Dolsk jest w pełni

uzasadnione.

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 – „za”,

c) Woroch Jacek –  „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. e) Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze

przetargu nieruchomości stanowiących mienie gminne.

Projekt uchwały ponownie omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.

Rada Miasta i Gminy Dolsk przeznaczyła do wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości

stanowiące mienie gminne. Wśród wszystkich umów dzierżaw, 10 z nich, zawartych na okres 2 lub

3 lat, kończy się z dniem 31 sierpnia 2022 roku.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do

właściwości rady gminy należy podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy, m. in. w
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przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,

których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Maria Marchlewska omówiła i wskazała na mapach działki przeznaczone do wydzierżawienia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Miasta i Gminy Dolsk jest w pełni uzasadnione.

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 – „za”,

c) Woroch Jacek – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. f) Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i harmonogramu

opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023 – 2032, w tym

trybu jej konsultacji.

Projekt uchwały ponownie omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej

podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian

integrujących wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych,

również na poziomie lokalnym. Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu

dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również

zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Ponadto,

znowelizowana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w

tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i

aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z którym „Rada gminy, w drodze

uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy,

w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

prowadzenia polityki rozwoju.”.

Aktualnie obowiązujący dokument – Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2014-2022,

przyjęty przez Radę Miasta i Gminy Dolsk uchwałą nr XLIII/287/14 z dnia 26 marca 2014 roku z

uwagi na przewidziany w nim horyzont czasowy, determinuje konieczność rozpoczęcia prac nad

opracowaniem nowego projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk na lata 2023 –2032.

Niniejsza uchwała podjęta zostaje w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia
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2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), zgodnie z którymi

politykę rozwoju prowadzi samorząd gminny, który opracowuje stosowny dokument strategiczny.

Przedmiotowa uchwała stanowi wobec tego pierwszy krok do określenia strategii na kolejne lata i

pozwoli na wyznaczenie etapów prac i ustalenie planu działania w celu opracowania aktu, który

mógłby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Przedłożona Radzie uchwała uwzględnia czas

potrzebny do przeprowadzenia prac analitycznych, a także konsultacji z udziałem społeczeństwa

oraz partnerów instytucjonalnych i gospodarczych. Tryb opracowania strategii ma na celu

określenie wizji rozwoju oraz wyznaczenie takich celów i| kierunków działań, jakie należy podjąć

w gminie Dolsk.

Ze względu na wagę dokumentu, jakim jest Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Dolsk, podjęcie

przez Radę Miasta i Gminy Dolsk uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne.

Radny J. Rzepczyński – kto zajmie się opracowaniem tego projektu?

M. Marchlewska – jest wytypowana firma, natomiast z ramienia urzędu koordynować te zadanie

będzie Pani Justyna Kaźmierczak.

Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem

projektu  uchwały.

Głosowanie członków Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych:

a) Taciak Paweł – „za”,

b) Taciak Szymon – „za”,

c) Woroch Jacek – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. g) Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do

porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem

zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed

bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju.

Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego Maria Marchlewska.

Niniejsza uchwała została przygotowana z uwagi na konieczność zmiany zapisów dotyczących

składu ilościowego uczestników porozumienia oraz ich udziału procentowego w całkowitych

kosztach utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju.
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Przyjęcie treści uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie aneksu nr 11 do porozumienia

międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. podyktowane jest podjęciem decyzji o odmowie

przyjęcia gminy Wierzbinek do porozumienia. Powyższe spowodowało potrzebę uporządkowania i

aktualizacji zapisów dotyczących sposobu rozliczeń i partycypacji uczestników porozumienia w

całkowitych kosztach utrzymania schroniska.

Dla budżetu gminy Dolsk udział w kosztach utrzymania schroniska w dalszym ciągu wynosić

będzie 5 % całkowitych kosztów utrzymania, natomiast dla pozostałych gmin - uczestników

porozumienia udział w kosztach utrzymania schroniska przedstawiać się będzie następująco: gmina

Śrem 36 %, gmina Książ Wlkp. 8 %, gmina Brodnica 4 %, gmina Czempiń 10 %, gmina Kościan

14 %, gmina Krzywiń 9 %, gmina Dobrzyca 7 %, gmina Jaraczewo 7 % całkowitych kosztów

utrzymania Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Ustalenie udziału w

kosztach opiera się o udział procentowy z uwzględnieniem liczby mieszkańców poszczególnej

gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

a) Rzepczyński Jan – „za”,

b) Kaźmierski Stanisław – „za”,

c) Nawrot Romuald – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 3 głosami „za”.

Ad. h) Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania

Uzależnieniom Behawioralnym na rok 2022.

Projekt uchwały omówił członek Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku Jacek Woroch.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r.. poz. 1119 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020r. poz.2050) Rada Miasta i Gminy uchwala corocznie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Narkomanii, w którym zostają wytyczone główne kierunki działań mających na celu rozwiązywanie

i przeciwdziałanie problemom uzależnień.
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Realizowany Program jest kontynuacją działań zainicjowanych w latach ubiegłych. W związku

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym i innych ustaw (Dz.U. z

2021 poz. 2469) dotychczas obowiązujący Program rozszerzony zostanie o zagadnienia związane z

przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym w zakresie prowadzenia profilaktycznej

działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej, jako odpowiedź na pojawiające się szkody

zdrowotne i społeczne dotykające mieszkańców gminy w tym obszarze życia.

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu przeznaczone są środki uzyskane z tytułu

wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku, a inicjatorem i

koordynatorem podejmowanych działań jest Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości zasady wynagradzania członków

komisji określa rada w przyjętym programie. W związku ze zwiększonymi obowiązkami

wynikającymi z realizacji nowych zadań z obszaru uzależnień behawioralnych uzasadnione jest

zwiększenie wynagrodzeń członków Komisji do poziomu 18% minimalnego wynagrodzenia brutto

miesięcznie, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2020 poz. 2207) obowiązującego w roku kalendarzowym pełnienia

funkcji członka komisji, którego wysokość określono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14

września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości

minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. (Dz. U. 2021, poz. 1690).

Wobec braku pytań przystąpiono do przeprowadzenia głosowania nad zaakceptowaniem projektu

uchwały.

Głosowanie członków Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Spraw Społecznych:

a) Woroch Jacek – „za”,

b) Gmerek Monika – „za”,

c) Czaplicka – Zaremba Sylwia – „za”,

d) Szczepaniak Filip – „za”,

e) Nawrot Romuald – „za”.

Projekt uchwały został zaakceptowany 5 głosami „za”.

Komisja Rewizyjna oraz Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przystąpiły do
opracowania sprawozdań z przebiegu i realizacji pracy komisji w roku 2021.
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                                                        Prowadzący Posiedzenie
  Przewodniczący Komisji Budżetu
           i Spraw Gospodarczych
                   Paweł Taciak

Protokolant
Julia Kotkowiak


