PROTOKÓŁ NR XVI
z XVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 30 marca 2016 roku
w godz. od 12.00 do 14.25
Radni obecni na sesji wg zał lista obecności /zał nr 1do protokołu/
Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy
3. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
4. Mirella Godawa Kierownik Referatu Obywatelskiego
5. Daria Rosiak Kierownik Biblioteki
6. Przedstawiciele prasy
Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby, oraz
wszystkich obecnych na Sesji stwierdzając, że na Sali obecnych jest 15 radnych wobec czego
Rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad sesji /zał. nr 2 do protokołu/
Porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Janinę Pawełczyk z
zapytaniem czy ktoś z radnych lub Pan Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad Sesji.
Porządek obrad Sesji jest następujący:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.
Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy
Dolsk za 2015 rok.
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a)
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok,
b)
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2016-2024,
c)
wyboru ławników sądowych,
d)
zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości wykonania zadania w
zakresie nasadzeń i pielęgnacji zieleni w obrębie rynku w Dolsku,
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Wolne głosy i wnioski.
10.
Zakończenie obrad.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się w biurze Rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Informacja została przedstawiona przez Burmistrza Miasta i Gminy Henryka Litka, która
stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
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Informacja została przedstawiona przez Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy Janinę
Pawełczyk, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Ad.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk
za 2015 rok.
Informacja została przedstawiona przez I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w
Śremie mł. insp. Konrada Bartłomiejczaka, która stanowi zał. nr 5 do protokołu.
W związku z obecnością służb Policji radni skierowali pytania i prośby do tychże służb.
Radny Jacek Woroch wyjaśniając iż na spotkaniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z dnia
10 lutego w obecności Z-c Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w
Śremie Romana Brussa został poruszony wątek bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na
odcinku ulicy Świętego Ducha biegnącego do Punktu Widokowego wzdłuż drogi 434.
Jednocześnie informując iż została wystosowana prośba do Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu o podjęcie pozytywnych działań by zapewnić pieszym i
rowerzystom bezpieczne poruszanie się na wspomnianym wyżej odcinku drogi. Radny Jacek
Woroch poprosił Z-ce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Śremie o poparcie w tej
sprawie.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak
zwrócił uwagę iż wywołany został właściwy adresat tj. Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu do przeprowadzenia sprawy jednocześnie zapewnił iż wniosek ten
zostanie poparty przez Komendę Powiatową Policji w Śremie.
Radny Zenon Rusiak poruszył problem piesków biegających po wioskach bez opieki
właściciela stwarzając niebezpieczeństwo dla przechodniów. Czy policja ma prawo zwrócić
uwagę właścicielom psów na zagrożenie jakie stwarzają?
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak
odpowiadając poinformował iż kwestia utrzymania psów reguluje Kodeks Wykroczeń.
Niezachowanie bezpieczeństwa względem posiadania psa skutkuje wykroczeniem. Właściciel
zwierzęcia nie posiadający kontroli nad zwierzęciem podlega karze. Wyjaśniając poruszony
problem przez radnego mł. insp. Konrad Bartłomiejczak zapewnił iż przekaże policjantom
patrolującym aby zwracali uwagę na te sytuacje.
Radny Roman Ratajczak zwrócił uwagę iż miejscowość Małachowo posiada ładny chodnik
wzdłuż drogi 434 z którego nie mogą korzystać rowerzyści. Poruszanie się po drodze 434
stanowi duże niebezpieczeństwo z uwagi na wzmożony ruch pojazdami mechanicznymi. Co
należałoby zrobić by problem rozwiązać?
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak
w odpowiedzi wyjaśnił iż należy złożyć wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Pozaniu o przekształcenie chodnika dla pieszych na ścieżkę pieszorowerową. Wspomniał również iż jest to problem wielokrotnie się występujący.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka podziękował wszystkim policjantom za
zapewnienie bezpieczeństwa na skutek którego mieszkańcy gminy czują się bezpieczni.
Dodał iż życzymy sobie aby popełniony błąd o wycofaniu małych komend w całym kraju,
który dotknął gminę Dolsk wrócił do pierwotnego stanu. Prośba do Komendanta
Powiatowego Policji w Śremie o pomoc w przywróceniu siedziby rewiru dzielnicowych w
Dolsku.
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Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a)
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
wyjaśniając iż zmiany podjęte tą uchwałą będą obejmować:
801

Oświata i wychowanie
Dokonuje się przeniesienia kwoty 912,-zł w szkołach podstawowych z składek na
Fundusz Pracy na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
W budżecie przedszkola dokonuje się przeniesienia kwoty 1 200,-zł z zakupu
materiałów i wyposażenia na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7 000,-zł z tytułu otrzymanej dotacji z
powiatu śremskiego na częściowe dofinansowanie dojazdów uczniów z gminy Dolsk do szkół
ponadgimnazjalnych w Śremie.
Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale
„:Dowożenie uczniów do szkół” o kwotę 7 250,-zł.
W ramach rozdziału dokształcania i doskonalenia nauczycieli zmniejsza się planowane
wydatki na szkolenia pracowników o kwotę 7 096,-zl. Zwiększa się natomiast planowane
wydatki na;
6 500,-zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- zakup materiałów i wyposażenia
503,-zł,
- zakup usług pozostałych
93,-zł.
W rozdziale realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia
osobowe pracowników o kwotę 11 385,-zl.
Zwiększa się natomiast wydatki na;
2 400,-zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 125,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
480,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe
170,-zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500,-zł,
- zakup energii
2 220,-zł,
- zakup usług remontowych
360,-zł,
- zakup usług zdrowotnych
15,-zł,
- zakup usług pozostałych
750,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.
45,-zł,
145,-zł,
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
75,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 100,-zł.
854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 29 000,- z tytułu dotacji na zadania własne
tytułem wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów gminy Dolsk.
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 36 250,-+zł z przeznaczeniem na wypłatę
stypendium socjalnego.
900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się przeniesienia kwoty 230,-zł z zakupu usług pozostałych na różne opłaty
i składki.
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921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się przeniesienia kwoty 6 000,-zł z zakupu energii na zakup materiałów i
wyposażenia.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk z uwagi na zwiększenie planowane dochody o
kwotę 7 000,-zł z tytułu otrzymanej dotacji z powiatu śremskiego na częściowe
dofinansowanie dojazdów uczniów z gminy Dolsk do szkół ponadgimnazjalnych w Śremie
zapytała czy kwota 7000,-zł stanowi 50% ponoszonych kosztów związanych z dojazdem
dzieci do szkół ponadgimnazjalnych?
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka wyjaśnił iż faktycznie ustalono ze Starostą
Śremskim że koszty ponosić będziemy w stosunku 50% na 50%. Jednakże zwrot kosztów od
samego początku gmina otrzymywała w 30%.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XVI/99/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 6 do protokołu.
b)
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2016-2024,
Projekt uchwały przedstawiła Pani Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
wyjaśniając iż zmiany podjęte tą uchwałą będą obejmować:
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk za jaką kwotę gmina odkupi ten wodociąg?
Skarbnik Elżbieta Juskowiak wyjaśniła iż za kwotę 15.000zł gmina odkupi wodociąg w
2020r.
Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego ustalenia stron i sposobu
finansowania, które mają wynikać z przedwstępnej umowy o przyłączenie do sieci
wodociągowej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała jaka jest przewidziana długość sieci?
Maria Marchlewska odpowiedziała iż wstępnie oszacowano iż jest to długość 500m.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk ile będzie wynosił koszt 1m?
Andrzej Ratajczak Kierownik ZGK w Dolsku odpowiadając iż koszty wynikają w
zależności od użytych materiałów do budowy sieci. Prawdopodobnie jest to koszt 80zł /mb.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał czy po wybudowaniu sieci Zakład Gospodarki
Komunalnej będzie miał nadzór nad budowlą?
W odpowiedzi Andrzej Ratajczak – przedsięwzięcie to zostanie przekazane zgodnie z
procedurą przekazania budowy.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk wspomniała by kwestia gwarancji wykonania
sieci znalazła swoje uregulowania w umowie prawa własności sieci.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XVI/100/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał nr. 7 do protokołu.
c)
wyboru ławników sądowych,
Wynik pracy zespołu opiniującego o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych
przedstawił Pani Jan Rzepczyński Radny Miasta i Gminy Dolsk co stanowi zał. nr 8 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady Janin Pawełczyk zaproponował skład komisji skrutacyjnej: Henryk
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Grycz, Marek Jurga i Krystian Mejza. Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie
zaakceptowali przedstawiony skład komisji. Wybrana komisja ukonstytuowała się
następująco: Marek Jurga – przewodniczący komisji
Henryk Grycz – członek komisji
Krystian Mejza – członek komisji.
Następnie komisja przystąpiła do przeprowadzenia tajnych wyborów ławników. Po
zakończeniu głosowania zarządzono 10 minutową przerwę podczas której komisja
skrutacyjna przeliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania /zał. nr 9 do protokołu/.
Po przerwie rada wznowiła obrady. Protokół z wyboru ławników został odczytany przez
przewodniczącego komisji skrutacyjnej Marka Jurgę, który poinformował że kandydat na
ławnika Rozmiarek Małgorzata otrzymała 15 głosów za i tym samym została wybrana na
ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XVI/101/16 została zatwierdzona 15 głosami i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
d)
zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli prawidłowości wykonania zadania w
zakresie nasadzeń i pielęgnacji zieleni w obrębie rynku w Dolsku,
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk która poinformowała
iż w związku z przegłosowanym wnioskiem formalnym dotyczącym zbadania
niegospodarności Burmistrza w związku z podpisaniem umowy z firmą zewnętrzną na
utrzymanie zieleni w obrębie rynku w Dolsku na XV Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku
należy poszerzyć plan pracy Komisji Rewizyjnej o zbadanie sprawy.
Radny Jan Rzepczyński zapytał czy Komisja Rewizyjna posiada wiedzę specjalistyczną do
przeprowadzenia kontroli we wskazanym zakresie ( w zakresie nasadzeń roślin )czy też
skorzysta z kwalifikacji firmy zewnętrznej?
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała iż Komisja Rewizyjna jest
uprawniona do przeprowadzenia kontroli.
Radny Jan Rzepczyński miał wątpliwości do umiejętności Komisji Rewizyjnej pod względem
przedmiotowym.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała iż radni wybrali członków do
Komisji Rewizyjnej i należy zdać się na nich.
Radny Henryk Grycz który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dodał iż nie
jest ogrodnikiem i tym samym nie posiada wiedzy specjalistycznej w tym zakresie tak więc w
zależności od woli radnych może pochylić się nad zadaniem.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk wyjaśniła iż we wniosku jest jasno sprecyzowane co
podlega kontroli.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała XVI/102/16 została zatwierdzona w następujący sposób:
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały
3 radnych głosowało przeciwko podjęciu uchwały
2 radnych wstrzymał się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. nr 11 do protokołu.
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.
Po uzgodnieniu z członkami Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Radny Jacek Woroch
poinformował o poszerzeniu obrad komisji o informację Dyrektora Przedszkola
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Samorządowego w Dolsku Longinę Dułacz w zakresie naboru dzieci do Przedszkola w
Dolsku i podległych mu filii.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała czy komisja Oświaty Kultury i Sportu nie
chciała by informacja ta została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji przy okazji
składania sprawozdania przez tą że placówkę oświatową?
Radny Jacek Woroch nie zgodził się na propozycję. Poprosił również by materiały
przekazywane radnym przez urząd były przekazywane w formie elektronicznej na jego
pocztę. Zaproponował też by inni radni przeszli na taki system informacji.
Radny Krystian Mejza poinformował iż nie otrzymał odpowiedzi na pytanie dotyczące
kosztów utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym. Radny wspomniał iż dotarły do
niego informacje sporządzone przez mieszkańca gminy o niewykorzystywaniu w pełni
systemu informacyjnego (SMS).
Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego poinformowała iż skierowane
pytanie przez radnego Krystiana Mejzę na XV Sesji RMiG Dolsk miało formę ustną, dodając
iż jest przygotowana i odpowiedziała że kwota 25.158,50zł brutto stanowi do tej pory
poniesiony koszt przez gminę.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka nawiązując do systemu informacyjnego
urząd nakłania do korzystania z takiej formy komunikacji.
Radny Jacek Woroch zaproponowałby informacje dla mieszkańców przesyłane tą formą
poszerzyć o np. terminy sesji, imprezy.
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka system informacyjny powstał w celu
informowania o zagrożeniach, ale przyznał że poszerzając zakres informacji o wydarzenia np.
kulturalnych czy sportowych może spowodować wzrost zainteresowanych tą formą przekazu.
Radna Jadwiga Chojnacka przypomniała o poruszonym na wspólnym posiedzeniu komisji
temacie przeniesienia obrad sesji na godziny popołudniowe z uwagi na zainteresowanie
mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła wszystkich radnych o opinię w tej
kwestii.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji ostatecznie zaproponowano że obrady Sesji Rady
Miasta i Gminy w Dolsku odbywać się będą w godzinach popołudniowych na okres próbny tj.
3 miesięcy godz. 17.00 poczynając od miesiąca kwietnia. Propozycja ta została
zaakceptowana w drodze głosowania w następujący sposób:
10 radnych głosowało za przedstawioną propozycją
5 radnych wstrzymało się od głosu.
Natomiast godziny obrad komisji zostają bez zmian tj. w godzinach urzędowania z uwagi na
możliwość pozyskania informacji ze strony pracowników urzędu.
Radna Lidia Pieprzyk poinformowała radę o złożonym wniosku w sprawie odwołania Lidii
Pieprzyk z funkcji Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk konsultując się w kwestii złożonego wniosku z
Radcą Prawnym wyjaśniła iż sprawa dotyczy Komisji Ochrony Środowiska. Skład komisji się
nie zmienia, a ewentualna zmiana członka pełniącego funkcję przewodniczącego tejże komisji
jest sprawą wewnętrzną funkcjonowania komisji.
Radna Lidia Pieprzyk poprosiła o wyjaśnienie zarzutów przeciwko pełniącej funkcji
przewodniczącej które znalazły się jako uzasadnienie w złożonym wniosku o odwołanie
przewodniczącej komisji.
Radna Lidia Pieprzyk odrzucając zarzut nie otrzymywania materiałów dotyczących obrad
komisji i tym samym nieprzygotowania się na posiedzenia komisji poinformowała że komisja
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realizując swój plan pracy zaprasza na posiedzenie komisji osoby które pozwolą zapoznać się
z podjętym tematem.
Radny Marek Jurga zarzucił Radnej Lidii Pieprzyk brak komunikacji z członkami komisji
uzasadniając ciągłym brakiem czasu dla nich-członków komisji.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk skierowała twierdzenie do wszystkich radnych
pełniących funkcję przewodniczącego komisji iż materiały w zakresie podejmowanego
tematu na posiedzeniu komisji, członkowie tejże komisji powinni otrzymywać z
wyprzedzeniem tak jak to ma miejsce na sesji.
Radny Jacek Woroch jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zapytał w
jakie materiały miałby zaopatrzyć członków komisji w podejmowanym temacie, gdy
spotkanie komisji ma na celu zapoznanie się w zakresie poruszanego tematu.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła iż Komisja Ochrony Środowiska w
miesiącu styczniu nie odbyła żadnego posiedzenia.
Radna Lidia Pieprzyk odrzuciła zarzut nie realizowania planu pracy prosząc o wyjaśnienie
tego zarzutu.
Radny Marek Jurga jako członek Komisji Ochrony Środowiska poinformował że tematy
prac komisji z I kwartału zostały zrealizowane podczas jednego posiedzenia komisji.
Radna Lidia Pieprzyk wyjaśniła iż Komisja Ochrony Środowiska plan działań ma rozpisany
kwartalnie, a I kwartał tego roku został już zrealizowany.
Radna Lidia Pieprzyk zarzuciła Przewodniczącej Rady Janinie Pawełczyk brak zrozumienia
na odrębne zdanie oraz organizowanie spotkań radnych poza urzędem jej zdaniem mają
dwuznaczny charakter. Wyjaśniła iż zadaniem Przewodniczącej Rady powinno być
budowanie zgody i zwoływanie posiedzeń.
Postawa Lidii Pieprzyk wzbudziła wśród radnych rozbieżne odczucia.
Radny Zenon Rusiak zauważył że p. Lidia Pieprzyk przychodzi na posiedzenia ostatnia i
pierwsza wychodzi. Zasugerował Przewodniczącej Komisji Ochrony Środowiska aby
zaistniały konflikt rozwiązała wewnątrz komisji nie absorbując tą sytuacją reszty radnych.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poprosiła o wyjaśnienie sprawy na posiedzeniu
Komisji Ochrony Środowiska.
Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
Ad.12. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk w tym punkcie obrad stwierdziła, że porządek obrad
został wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XVI Sesję Rady Miasta i
Gminy Dolsk.

Protokolant
Magdalena Pawłowska

Przewodnicząca Rady
Janina Pawełczyk
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