PROTOKÓŁ
Z obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
Odbytej w dniu 28 listopada 2012 roku

Radni obecni na Sesji wg. zał. do. listy obecności / zał. nr 1 /

Ponadto udział w Sesji wzięli :
1.Henryk Litka – Burmistrz MiG
2.Liliana Lenarczyk Zurczak – Sekretarz MiG
3.ElŜbieta Juskowiak – Skarbnik MiG
4.Mirela Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego
5.Andrzej Ratajczak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej,
6.Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki
7.Witold Opielewicz – Kierownik MGOSiR
8.Alicja Olschak – Kierownik OPS
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 zaproszone osoby
stwierdzając równocześnie ,Ŝe na sali na 15 radnych obecnych jest 14
radnych wobec czego Rada władna jest do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad Sesji
Zabierając w tym punkcie obrad Sesji głos Przewodnicząca Rady
stwierdziła, Ŝe radni przy zaproszeniu na obrady otrzymali proponowany
porządek obrad ./zał. nr 2 protokołu /
Czy wobec tego ktoś z radnych wnosi o poszerzenie porządku obrad
Sesji .
W tym punkcie radni nie wnieśli o poszerzenie porządku obrad Sesji .
Natomiast o głos poprosił Pan Burmistrz Henryk Litka ,który zwrócił
się do radnych o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały dot. zmiany
uchwały podjętej n a poprzedniej sesji a dotyczącej emisji obligacji gminy
Dolsk oraz zasad zbywania ,nabywania i wykup.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Pana Burmistrza pod
głosowanie
.Radni 14 głosami zatwierdzili poszerzony porządek obrad Sesji .

Ad.3 Przyjęcie protokoły z obrad XXVII Sesji Rady Miasta i
Gminy Dolsk .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała radnych ,Ŝe
protokół taki został sporządzony w terminie i znajduje się w Biurze Rady .

Ad. 4. Przedstawienie informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy
Dolsk z działalności międzysesyjnej .
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy
Henryka Litka ,która stanowi zał. 3 do protokołu .
Ad.5 Rozpatrzenie projektów Uchwał Rady dot:
a/ zasad korzystania ze świetlic wiejskich prowadzonych przez
Gminę Dolsk
Projekt uchwały przedstawiła Pani Mirela Godawa Kierownik
Referatu Obywatelskiego ,która w uzasadnieniu powiedziała ,Ŝe celem
podjęcia tej uchwały to uregulowanie spraw ogólnych dot. świetlic wiejskich
,spraw dot. zarządzania majątkiem świetlic ,wynajmem świetlic wiejskich .
Pierwszym zagadnieniem które wymaga zatwierdzenia przez Radę to
zasady korzystania ze świetlic wiejskich ,gdzie świetlice te są
ogólnodostępnymi obiektami publicznymi .
JednakŜe aŜeby były wykorzystywane prawidłowo muszą być te
zasady określone
Natomiast jeŜeli chodzi o zarzadzanie majątkiem świetlic to w
szczególności dotyczy to wynajmowania odpłatnego i nieodpłatnego tych
świetlic
Odpłatne wynajmowanie dotyczy świetlic stanowiących własność
Gminy Dolsk
Działalnością świetlicy kieruje opiekun wskazany przez sołtys.
Bezpośredni nadzór nad praca opiekuna świetlicy sprawuje sołtys
Wynajem świetlic wiejskich dla osób fizycznych oraz innych
podmiotów w celu zorganizowania imprez okolicznościowych ,płatnych
kursów ,szkoleń ,pokazów odbywa się odpłatnie według stawek określonych w
zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk .
Wszystkie te odpłatności nie dotyczą mieszkańców danej wioski.
Podjęcie tej uchwały w takim brzmieniu jak to zostało przedstawione
będzie miało teŜ duŜy wpływ na dbałość o te obiekty
Radny Kazimierz Pepliński – dobrze ,ze powstał projekt takiej uchwał, pozwoli
to na lepsze wykorzystanie tych obiektów .
Czy wobec tego nie moŜna z tymi osobami które opiekują się tą świetlica
zrobić umów zlecenie na dłuŜszy okres – przecieŜ robi sieje na 1 miesiąc i to
jest trochę uciąŜliwe .
Burmistrz MiG Henryk Litka – rozpatrzymy moŜliwość takich umów
Radny Jan Rzepczyński – czy stawka za wynajem takiej świetlicy jest juŜ
znana

Pani Mirela Godawa – będzie w tej sprawie zarządzenie Pana Burmistrza
,stawki są w tej chwili konsultowane i jest propozycja ich zróŜnicowania tak
aŜeby lepiej wyposaŜone świetlice miały te stawki większe .
Radny Zbigniew Kierzkowski – czyj będzie dochód z wydzierŜawienia
świetlicy .
Burmistrz MiG Henryk Litka – będzie to dochód gminy
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Jani na Pawełczyk
poddała projekt uchwały pod głosowanie .
Uchwała nr XXVIII/182/12 zoas6tałqa zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał.
nr 4 do protokołu
b/ Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na 2013 rok.
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Woroch – członek tej komisji
,który szczegółowo omówił wszystkie kwestie dotyczące funkcjonowaniu
komisji oraz zadania jakie wynikają z tego programu
Jak wiemy działalność komisji w ramach tego programu jest bardzo duŜa
obejmuje zarówno osoby uzaleŜnione od alkoholu.
Prowadzona jest profilaktycza działalność informacyjna ,edukacyjna i
rekreacyjna dla młodzieŜy i dzieci .
Tworzenie dzieciom i młodzieŜy warunków do trzeŜwego i zdrowego stylu
Ŝycia poprzez organizowanie i dofinansowanie zajęć szkolnych ,wycieczek
,dofinansowanie akcji letniej i zimowej dla dzieci ,dofinansowanie
zorganizowanych form wypoczynku a w szczególności pobyt na obozach
socjoterapeutycznych .\
DuŜa pomoc ze strony komisji i tego programu zyskują świetlice wiejskie
,gdzie dokupywane jest wyposaŜenie oraz sprzęt do prowadzenia zajęć
terapeutycznych .
Pomocą ze strony komisji jest równieŜ to ,ze dofinansowujemy doŜywianie
dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi
Radni do przedłoŜonego projektu uchwały nie wnieśli Ŝądnych zapytań
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt
uchwały pod glosowanie .
Uchwała nr XXVIII/183/12 została zatwierdzona 14 glosami i stanowi zał..
nr 5 do protokołu
c/ ustanowienie zasad na jakich przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Liliana Lenarczyk Zurczak
Sekretarz MiG ,która stwierdziła ,Ŝe kompetencja radny jest ustalanie diet i
wobec tego przedkłada się taką uchwałę przy czym proponuje się następujące
wysokości diet
- dla sołectw mniejszych 15 % najniŜszego wynagrodzenia w danym
roku
- dla sołectw większych 18 % tego wynagrodzenia
W przeliczeniu na kwoty to wygląda następująco :

- duŜe sołectwa otrzymywały dietę w wysokości 250,-zl
teraz propozycja na 288,-zł,\
małe sołectwa otrzymywały dietę w wysokości 200,-zl,
propozycja jest na 240,-zł
Te propozycje były skonsultowane z Gminnym Związkiem Sołtysów i są to
diety miesięczne .
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XXVIII/184/12 została zatwierdzona 13 glosami , 1 radny
wstrzymał się od głosu
Uchwała stanowi zał. nr 6 do protokołu .

d/ zmiany budŜetu miasta i gminy Dolsk na 2012 rok
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,gdzie
zwiększa się planowane dochody o kwotę 102.852,-zl i o taką kwotę teŜ
wzrastają wydatki
Wszelkie zmiany zostały zawarte w uzasadnieniu do uchwały ,gdzie kwoty
stanowią drobne zmiany w niektórych działach .
Radny Kazimierz Pepliński – w uchwale jest ujęta kwota dot. Składek na
ubezpieczenie społeczne z czego to wynika Ŝeśmy taką kwotę otrzymali
Skarbnik MiG - dobrze Ŝeśmy otrzymali tą kwotę gdyŜ to wynika z tego ,Ŝe
wciągu roku po zatwierdzeniu budŜetu została podwyŜszona składka
emerytalna ,wszyscy nauczyciele musieli mieć taką odprowadzaną do ZUS i
gdybyśmy tej kwoty nie otrzymali musielibyśmy zapłacić z naszego budŜetu .
Wobec powyŜszego Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XXVIII/185/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi
zał. nr 7 do protokołu .

e/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dolsk na lata
2012-2020 .
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik MiG ,która
wyjaśniła, Ŝe jest to uchwała która ma ścisłe powiązanie z uchwałą o zmianie
budŜetu oraz załoŜeniami do projektu budŜetu ba 2013 rok .
W uchwale budŜetowej po podpisaniu umowy na dofinansowanie modernizacji
rynku musimy to w tej uchwale teŜ to umieścić ,.
Wg tych informacji jakie posiadamy odnośnie funduszy będziemy to zadanie
realizować na przełomie roku 2013 – 2014
Radni do projektu budŜetu nie wnieśli Ŝadnych zapytań
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XXVIII/186/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi zał.
nr 8 do protokołu .

f/ sprzedaŜy komunalnego lokalu mieszkalnego
Projekt uchwały przedstawiła Pani Maria Marchlewska Kierownik Referatu
Gospodarczego ,która stwierdziła Ŝe jest to lokal połoŜony w Nowieczku w
tej chwili juŜ nie zamieszkały / mieszkała Pani Koralewska ,która otrzymała
mieszkanie w Dolsku /.
Po dokonanej wycenie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaŜ Radny
Zbigniew Kierzkowski – mówimy o sprzedaŜy lokalu a co z działka i
budynkiem gospodarczym
Pani Maria Marchlewska – tak uchwała brzmi i sprzedaŜ będzie dokonywana
z udziałem w gruncie i budynku gospodarczym .
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt uchwały pod
głosowanie .
Uchwała nr XXVIII//187/12 została zatwierdzona 14 głosami i stanowi
Zał. nr 9 do protokołu

g/przekazanie mienia gminnego do Miejsko Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik
MiG który wyjaśniła ,Ŝe przy przekazywaniu obiektów sporo6twych i plaŜy do
Ośrodka nie przekazano placu zabaw .
W tej chwili chcemy to uczynić tak aŜeby Miejsko Gminny Ośrodek
wszystkim dysponował.
Radni do projektu uchwały nie wnieśli Ŝadnych zapytań.
Wobec tego Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poddała projekt
uchwały pod glosowanie .
Uchwała nr XXVIII/188/12 została zatwierdzona jednogłośnie i
stanowi zał. nr 10 do protokołu
h/ zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk
oraz zasad ich zbywania ,nabywania i wykupu .
Projekt uchwały przedstawiła Pani ElŜbieta Juskowiak Skarbnik
MiG
Która wyjaśniła Ŝe na poprzedniej Sesji była podjęta taka uchwała
,która została dostarczona do Regionalnej Izby Obrachunkowej ,gdzie
otrzymaliśmy zalecenie zmiany paragrafu 2 oraz uchylenia paragrafu 6 ,które
nie są istotne dla podjęcia tej uchwały .
Radni 14 glosami zatwierdzili projekt przedstawionej uchwały
.Uchwała nr XXVIII/189 stanowi zał.. nr 11 do protokołu .
Ad. 6 Interpelacje i wnioski radnych
Radny Dariusz Grzegorczyk – dobrze ,Ŝe przekazujemy majątek do
tych jednostek które są do tego powołane .

Jednak naleŜałoby wszystkim zwrócić uwagę Ŝeby na tych obiektach
były umieszone tabliczki do kogo zwracać się razie awarii lub szkody ..
NaleŜałoby wskazać osobę i telefon .\
Burmistrz MiG Henryk Litka – tak uwaga cenna ,przekaŜemy
kierownikom jednostek do realizacji .

Ad. 7 Wolne glosy i wnioski .
W tym punkcie obrad nie zabrano głosu .
Ad. 8 Zakończenie obrad Sesji
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady
stwierdziła, Ŝe porządek obrad Sesji został wyczerpany ,podziękowała
wszystkim za udział i zakończyła obrady XXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk .

Protokolant

Przewodnicząca Rady

Stefania Gagat

Janina Pawełczyk

