P R O T O K ÓŁ NR XVII/12

Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
Z dnia 29 lutego 2012 roku
Radni obecni na Sesji w/g zał . listy obecności zał. nr 1 do protokołu .
Ponadto udział w Sesji wzięli :
1. Henryk Litka – Burmistrz MiG
2. Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz MiG
3. ElŜbieta Juskowiak - Skarbnik MiG
4. Maria Marchlewska - Kieorwnik Referatu Gospodarczego
5. Mirela Godawa – Kierownik Referatu Obywatelskiego
6. Witold Opielewicz Kierownik MGOSiR
7. Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki
8. Alicja Olschak – Kierownik OPS
9. Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Ad.1 Otwarcie Sesji Rady Miasta i Gminy i stwierdzenie
prawomocności obrad .
Posiedzenie Rady otworzyła Pani Janina Pawełczyk Przewodnicząca
Rady która powitała radnych i zaproszonych gości i stwierdziła ,Ŝe na sali
obecnych jest 14 radnych / 1 radny usprawiedliwiony 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 .
Radni do porządku obrad nie wnieśli Ŝadnych poprawek .
RównieŜ Pan Burmistrz nie wniósł o poszerzenie porządku obrad Sesji.
Radni 14 głosami zatwierdzili proponowany porządek obrad Sesji .
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XVI 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 działalności międzysesyjnej .
Informacja taka 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/ Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy Dolsk .
Sprawozdanie w formie multimedialnej zostało przedstawione przez Panią
Dyrektor Darię Rosiak .
Pani Dyrektor w swoim sprawozdaniu szczegółowo przedstawiła wszystkie
zadania i imprezy jakie zostały przez Bibliotekę zorganizowane – wszystko
zostało poparte zdjęciami z tych imprez ,których było bardzo duŜo .
Równocześnie w sprawozdaniu zostały przedstawione podstawowe sprawy
dot. biblioteki .
Głos w dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania zabrała Pani
Wiesława Szermelek, która stwierdziła, Ŝe jak wynika z przedłoŜonego
sprawozdania biblioteka wykonuje ogrom pracy na rzecz społeczeństwa
organizacja tak duŜej ilości imprez wymaga duŜego zaangaŜowania i pracy
z która to prace biblioteka świetnie sobie radzi
Mam pełne uznanie dla osób tam pracujących i Ŝyczę aŜeby ich praca
została doceniona .
Pani Daria Rosiak złoŜyła podziękowania dla Radnych ,Pana Burmistrza
Pani Mireli Godawa ,Pana Witolda Opielewicza za bardzo dobrą
współpracę i wsparcie finansowe .
sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do protokołu .
.
b/Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sprawozdanie przedstawił Kierownik Witold Opielewicz ,który
szczegółowo równieŜ w formie multimedialnej pokazał radnych wszystkie
Obiekty którymi zarządza MGOSiR ,.
Wiemy ,ze tych obiektów jest duŜo ,stan tych obiektów jest zarówno
bardzo dobry i dobry .
DuŜo co roku nakładów potrzeba na utrzymanie bazy na ośrodku
Podrzekta.
Wiemy, Ŝe obiekty sportowo rekreacyjne zostały wspaniale odnowione
dotyczy to plaŜy miejskiej ,kortów ,ORLIKA 2012 .
Co roku staramy się remontować swoje obiekty a w szczególności dot. to
sali gimnastycznej i domu sportowca- są to remonty bieŜące .
Jak wiemy MGOSiR jest powołany w szczególności do organizowania
wszelkich imprez sportowych ,masowych
Imprez jest bardzo duŜo zarówno są one organizowane w Dolsku jak i
niektórych sołectwach .
RównieŜ włączamy się aktywnie do organizowania wspólnie z Biblioteką
wszelkich imprez kulturalno – rozrywkowych ,których organizacja
wymaga duŜo pracy i zaangaŜowania np. wianki .

Trudno tu wymieć wszystkie zadania jakimi zajmuje się MGOSiR ale jest
ich bardzo duŜo i efekty tej pracy są wszędzie widoczne.
sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokołu .
Głos zabrał Burmistrz MiG Henryk Litka ,który podziękował za
przedłoŜone sprawozdania , za prace tych jednostek w rozwój gminy
Dolsk ,robią bardzo duŜo i dobrze – imprez jest duŜo i wobec tego Ŝyczę
aŜeby nadal te jednostki pracowały tak dobrze .
Ad.6 Rozpatrzenie projektów uchwał Rady dot.
a/ zmiany budŜetu miasta i gminy na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG
która w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedziała, Ŝe zwiększa się
planowane dochody o kwotę 2.472,230,-zł a dotyczy to poniesionych w
latach 2010 i 2011 wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej
Drzonek -Wieszczyczyn
Na wykonanie tej inwestycji zaciągnęliśmy poŜyczkę i teraz po otrzymaniu
tych unijnych funduszy poŜyczkę spłacimy .
Natomiast jeŜeli chodzi o plan wydatków to wprowadzamy drobne kwoty
a w szczególności dot. do przydomowych oczyszczalni oraz doŜywiania
dzieci i młodzieŜy .
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝądnych zapytań.
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt
uchwały pod głosowanie .
Uchwała nr XVII/118/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi
zał. nr 6 do protokołu .
b/ zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na wsi.
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG
która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe w związku z faktycznym
wykorzystaniem poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięcia „budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami
,przepompowniami i rurociągami tłocznymi dla miejscowości Drzonek i
Wieszczyczyn .z włączeniem do infrastruktury komunalnej kanalizacji
sanitarnej w m. Borgowo gm. Srem na kwotę 753.586.22,-zł poŜyczka
została zaciągnięta w okresie realizacji inwestycji
W roku 2010
404,300,-zl
W roku 2011
349.286,22,-zl
Wobec tego zmianie ulega równieŜ harmonogram spłaty poŜyczki
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań.
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Uchwała nr XVII/119/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał.
nr 7 do protokołu .

c/ zbycia nieruchomości połoŜonej w Drzonku w drodze
przetargu .
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik
Referatu Gospodarczego ,Ŝe dotyczy to przeznaczenia do sprzedaŜy
działki która stanowi własność gminy .
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej i / działka połoŜona przy
nieruchomości Pana Czaplickiego /.
Przeznaczenie działki to teren pod budownictwo mieszkaniowe i
przemysłowe .
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XVII/120/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał.
nr 8 do protokołu .
d/ zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk.
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Maria Marchlewska
Kierownik Referatu Gospodarczego ,która przedstawiła
poszczególne ceny zaproponowane w projekcie uchwały a dotyczące ceny
wody i ścieków
Proponuje się aŜeby cena wody z netto 2,67 wzrosła do 2,77 za 1 m3
Natomiast cena za odprowadzane ścieki z kwoty netto 4,70 wzrosła do
5,50 z 1 m3 .
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku wystąpił do Pana
Burmistrza z wnioskiem z propozycjami takich cen wg zrobionej kalkulacji.
Radny Kazimierz Pepliński – wiemy, Ŝe ceny wszędzie rosną ale
zastanawia mnie cena za odbiór ścieków – dlaczego tak duŜo rośnie,
Pan Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej
– cena w tej chwili moŜe duŜo rośnie ale jest to związane ze zmniejszeniem
dotacji dla Zakładu a jak wiemy duŜo z tej dotacji stanowiła dopłata do ceny
odbioru ścieków .
Wiemy ,Ŝe ogólna cena za 1 m3 ścieków jest duŜo wyŜsza ale
zmieniła się dotacja stąd taka propozycja wzrostu tej ceny .
Pan Burmistrz MiG Henryk Litka – wiemy ,ze na większa dotacje
nas nie stać i musimy podnieść ta cenę ale tez musimy sobie zdawać sprawę
,Ŝe co roku ona będzie rosła gdyŜ będziemy odchodzili od dotowania tej ceny .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk jak wobec tego za
odprowadzanie tych ścieków będą płacili mieszkańcy Drzonku i
Wieszczyczyna .
Pan Andrzej Ratajczak jeŜeli by mieli płacić bezpośrednio do Śremu to
trochę mniej ,ale oni płacą do naszego Zakładu ,my za nich płacimy ogólnie i
wobec tego będą płacić taką samą stawkę jak pozostali mieszkańcy naszej
gminy .
Radni nie wnieśli innych zapytań do tego projektu.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
Uchwała nr XVII/121/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi
zał. nr 9 do protokołu.
e/ wyraŜenia zgody na współdziałanie w Gminami Śrem Brodnica,
Krzywiń i Powiatem Śremskim w celu przeprowadzenia wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii
elektrycznej .
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik
Referatu Gospodarczego ,która w uzasadnieniu powiedziała, Ŝe podjęcie tej
uchwały pozwoli na zorganizowanie wspólnego przetargu dot. zakupu energii
elektrycznej ,która pozwoli na uzyskanie lepszej ceny za energię .
Radny Kazimierz Pepliński – czy prace w tym kierunku juŜ zostały
rozpoczęte.
Burmistrz MiG Henryk Litka – tak jak juz powiedziała Pani Maria
Marchlewska prace zostaną dopiero rozpoczęte jak zostaną we wszystkich
gminach podjęte odpowiednie uchwały .
Pani Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk – wiemy, Ŝe rachunki za tą
energię są bardzo duŜe to moŜe ten przetarg coś da.
Radni nie zgłosili Ŝadnych zapytań.
Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod głosowanie .
Uchwała nr XVII/122/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał. nr
10 do protokołu.
Ad.7 Interpelacje i wnioski radnych
W tym punkcie obrad radni nie złoŜyli Ŝadnych interpelacji
Ad.8 Wolne głosy i wnioski
Radny Kazimierz Pepliński .- poruszył sprawę drogi Masłowo Wieszczyczyn
Po okresie zimowych stan tej drogi jest fatalny ,wymaga natychmiastowej
naprawy .
Na odśnieŜanie nie wydaliśmy pieniędzy to moŜe te fundusze moŜna by było
przeznaczyć na remont tej drogi.
Radny Jankowiak Kamil – teŜ poruszył sprawę dot. remontu tej drogi – ten
odcinek który na jesień był robiony w tej chwili jest a najgorszym stanie .
Radny Roman Drews - jeŜeli juŜ jesteśmy przy temacie dróg to droga przez
wieś teŜ wymaga natychmiastowej naprawy .
Pan Burmistrz MiG Henryk Litka
Tak zdaję sobie sprawę ,ze stan dróg po okresie zimowym jest zły .
W Masłowie będzie droga wkrótce remontowana i połoŜony zostanie dywanik
asfaltowy
Natomiast po okresie zimowym będziemy wizytowali wszystkie drogi gminne
i dokonamy oceny stanu tych dróg .

Ad. 9 Zakończenie obrad Sesji.
Głos zabrała Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ,która
stwierdziła, Ŝe porządek obrad Sesji został wyczerpany i wobec tego zamyka
obrady XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk ,dziękując wszystkim za
przybycie .

Protokolant
Stefania Gagat

Przewodnicząca Rady
Janina Pawełczyk

