PROTOKÓŁ

Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
Odbytego w dniu 28 marca 2012 roku

Radni obecni na Sesji w/g zał. listy obecności – lista obecności stanowi
Zał. nr 1 do protokołu
Ponadto udział w Sesji wzięli::
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG
2.Lliana Lenarczyk śurczak – Sekretarz MiG
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbik MiG
4.Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5.Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego
6.Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki
7.Alicja Olschak – Kierownik OPS
8.Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
9. sołtysi
Ad. 1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk i stwierdzenie
prawomocności obrad .
Posiedzenie Rady otworzyła Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady
,która powitała radnych i zaproszonych gości stwierdzając równocześnie ,ze na Sali
obecnych jest 15 radnych / na 15 –tu / , wobec tego Rada władna jest do
podejmowania prawomocnych uchwał .
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji / zał. nr 2 do protokołu /.
Zabierając głos w tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
odczytała proponowany porządek obrad Sesji ,który radni otrzymali wraz z
zaproszeniem na Sesje z zapytaniem czy ktoś z radnych wnosi o poszerzenie porządku
obrad Sesji .
Radni do porządku obrad nie wnieśli Ŝadnych poprawek .
Natomiast w tym punkcie obrad glos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy ,który poprosił
o poszerzenie porządku obrad Sesji przez podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy
finansowej Powiatowi Śremskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy
chodnika przy drodze powiatowej nr 4085 P w miejscowości Nowieczek II etap .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała wniosek Pana Burmistrza pod
głosowanie.
Radni jednogłośnie zatwierdzili poszerzony porządek obrad Sesji .

ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, Ŝe protokół taki został
sporządzony w terminie i znajduje się w Biurze Rady.
Ad.4 Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy z .
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka
Litka i stanowi zał. nr 3 do protokołu
Ad. 5 Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2011 przez
a/ Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
.
Sprawozdanie zarówno w formie czytanej jak i multimedialnej zostało
przedstawione przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku Pana
Andrzeja Ratajczaka – sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu .
Jak wynika z przedstawionego sprawozdania wartość posiadanych środków
trwałych z roku na rok rośnie i na koniec 2011 roku wynosiła 13.522.098,71,-zł
Wiemy ,ze zgodnie ze statutem działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej
opiera się na
- działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę
- działalności w zakresie odbioru i oczyszczalni ścieków ,
- utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Wszystkie zakresy tej działalności są wykonywane prawidłowo tak, Ŝe zakład
komunalny funkcjonuje prawidłowo .
Radny Tomasz Ciszewicz – słuchając sprawozdania widzę ,Ŝe duŜo robi się w
zakresie wymiany rur azbestowych.
Wobec tego ile jeszcze w tej chwili jest tych rur do wymiany i na jakim odcinku .
Pan Andrzej Ratajczak
W Wieszczyczynie na odcinku n300 m
W Małachowie na odcinku około 3 km w kierunku do Księginek
Radny Kazimierz Pepliński
- widzimy ,ze co roku wzrasta zuŜycie wody z czego ty wynika
Pan Andrzej Ratajczak – tak co roku to wzrasta ,odbiorców przybywa ,przykładem
tu jest Dolsk firma Mróz .
Radny Dariusz Grzegorczyk – słyszeliśmy, Ŝe woda jest dostarczana ze stacji
uzdatniania wody w Dolsku ,stacji uzdatniania w Małachowie oraz ze stacji
uzdatniania wody w Wieszczyczynie
Jak wynika z tej analizy to najstarsza stacja uzdatniania wody znajduje się w
Małachowie i jak wiemy moŜe ona w kaŜdej chwili ulec awarii ,czy wobec tego jest
jakaś alternatywa podłączenia Małachowa i Księginek do Dolska .
Pan Andrzej Ratajczak – byłby to dość trudny temat ale będziemy się do tego
przygotowywać ,przecieŜ te wioski nie mogłyby być pozbawione wody .
Wykonanie tego zadania kompleksowo to olbrzymi koszt ale musimy myśleć o innych
rozwiązaniach w tym zakresie .

b/ Ośrodek Pomocy Społecznej

Sprawozdanie zostało przedstawione przez Panią Alicję Olschak Kierownika Opieki
Społecznej w Dolsku – sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu .
Pomoc społeczna jest instytucja polityki społecznej państwa mającą na celu
umoŜliwienie osobom i rodzinom ,przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych
,których nie są oni w stanie pokonać ,wykorzystując własne środki ,moŜliwości
i uprawnienia .
Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i
rodzin oraz umoŜliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka .
Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej ,jej
przedstawiciela ustawowego bądz innej osoby lub z urzędu.
Podstawa przyznania wszelkiej pomocy jest rozpoznanie potrzeb poprzez
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego .
Pracownicy socjalni maja równieŜ obowiązek przeprowadzania wywiadów
alimentacyjnych i wykonują swoja prace w terenie .
Pracownicy zajmujący się sprawami świadczeń rodzinnych prowadza wydawanie i
kompletowanie wniosków ,wprowadzanie wniosków do systemu informatycznego .
Ponadto pracownicy obsługują świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
,prowadza postępowania wobec dłuŜników alimentacyjnych ,współpracują z
komornikami sadowymi i innymi instytucjami w tym zakresie
W roku 2011 z pomocy Ośrodka skorzystało 141 rodzin tj. 518 osób. A dotyczy to
zasiłków stałych ,okresowych i zasiłku celowego .
JeŜeli wymaga tego indywidualna sytuacja ,osobom ,które z powodu wieku ,choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych przysługuje pomoc w formie usług
opiekuńczych .
Realizując ustawę „Pomoc państwa w zakresie doŜywiania” OPS zapewnił posiłek
22 uczniom ,w szkołach podstawowych ,gimnazjach i przedszkolach .
Do zadań którymi zajmuje się OPS naleŜy równieŜ wypłata dodatków
mieszkaniowych ,gdzie z tej formy pomocy w roku 2011 skorzystało 38 rodzin .
Trudno tu wymienić wszystkie formy pomoc społecznej jakie realizowane są przez
OPS ,zadań z roku na rok przybywa ,społeczeństwo uboŜeje tak ,ze staramy się tam
gdzie jest to moŜliwe wszędzie dotrzeć i udzielić jakiejkolwiek pomocy .
Zabierając głos Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka podziękował za
przedstawione tak obszerne sprawozdania ,podziękował za ich dobrą pracę i Ŝyczył
dalszej dobrej współpracy.
Radny Szczepaniak Hieronim – tak sprawozdania były dobrze przedstawione jednak
na przyszłość moŜna by było je przedstawiać w sposób skrótowy poniewaŜ co roku
przedstawiają to samo i tam w zasadzie nic się nie zmienia .
PrzecieŜ radni na początku swojej kadencji wizytowali te jednostki i wiedza jak one
wyglądają
Pani Wiesława Szermelek – to chyba błędna wypowiedz Pana radnego , chętnie
słucham tych sprawozdań gdyŜ to co widzieliśmy z roku na rok się w poszczególnych
jednostkach zmienia i z tych sprawozdań moŜemy duŜo się dowiedzieć
RównieŜ tego zdania jest radna Pani Jankowiak Renata .

Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady
a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok .
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która
w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała ,ze zarówno dochody jak i wydatki
pozostają na tym samym poziomie a zmiany dotyczą tylko wewnątrz budŜetu a w
szczególności przeniesienia kwot między działami i tak największa pozycja dotyczy
kwoty 39 tys. zł która zostaje przeniesiona na zakup usług remontowych w związku
z realizacja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś „
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań.
Wobec tego budŜetu Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod glosowanie .
Uchwała nr XVIII/123/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 6 do
protokołu .
b/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Dolsk na 2012-2020 .

Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy
,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe w związku z naborem wniosków do WRPO
gmina chce złoŜyć wniosek na budowę kanalizacji Księginkli8 – Małachowo II etap .
W roku 2011 został wykonany I etap bez udziału środków z budŜetu UE
Przy obecnym naborze i zakwalifikowaniu wniosku wydatki poniesione w 2011 roku
będą podlegały refundacji w 85 % z budŜetu Unii Europejskiej .
W związku z powyŜszym dokonuje się zmian w realizacji przedsięwzięcia i w roku
2014 jako wkład własny na budowę tej kanalizacji planowana jest kwota 1.200.000,W takim układzie wydłuŜeniu ulega realizacja dwóch innych przedsięwzięć:
zagospodarowanie rynku w Dolsku oraz przebudowa drogi gminnej – ulica Brzozowa
.Z tych zadań nie rezygnujemy tylko ich realizacja jest przesuwana w czasie.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod glosowanie
,gdyŜ radni do projektu tej uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań .
Uchwała nr XVIII/124/12 została zatwierdzona 14 głosami
1 radny wstrzymał się od głosu .
Uchwała została zatwierdzona i stanowi zał.. nr 7 do protokołu .
c/ zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk .
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i
Gminy ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe na poprzedniej Sesji radni wysłuchali
sprawozdania z działalności biblioteki ,które zostało przyjęte ,natomiast sprawozdanie
to zostało opracowane na podstawie sprawozdań finansowych ,które na tej Sesji
wysokiej Radzie przedkładamy .
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań .
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod glosowanie .
Uchwała nr XVIII/125/12 została zatwierdzona 15 glosami i stanowi zał. nr 8 do
protokołu .

d/ wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik Referatu
Obywatelskiego ,która powiedziała ,ze projekt tej uchwały mówi o wyodrębnieniu w
budŜecie na rok 2013 środków na fundusz sołeckie
Bez podjęcia takiej uchwały taki fundusz w roku 2013 by nie był wyodrębiony.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań.
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina poddała projekt uchwały pod
glosowanie .
Uchwała nr XVIII/126/12 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 9 do
protokołu .

