PROTOKÓŁ NR XXIV/16
z XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 października 2016 roku
w godz. od 14.00 do 16.00
Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:
1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Dorota Praczyk Inspektor ds. wymiaru podatków
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
9. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Dolsku
10. Mieszkaniec gminy Dolsk
11. Przedstawiciel 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 13 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub
Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad.
Wobec braku wniosku w tej sprawie, porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję został
odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk i przedstawia się następująco:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.
Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6.
Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2015.
7.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku
szkolnym 2015/2016.
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
b)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
c)
opłaty targowej;
d)
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;
e)
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w
formie gospodarki pozabudżetowej na 2017r.;
f)
przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy miasta Dolsk.
9.
Interpelacje i zapytania radnych.
10.
Wolne głosy i wnioski.
11.
Zakończenie obrad.
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Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 13 radnych głosowało „za”.
Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryka Litka przedstawił informację, która stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.
W odniesieniu do informacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli prawidłowości
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości radni skierowali pytania do
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. I tak:
Radny Jacek Woroch na czym będą polegały kontrole?
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił, że kontrola będzie polegała na wybiórczym i cyklicznym
sprawdza czy właściciel nieruchomości właściwie segreguje odpady zgodnie ze złożoną
deklaracją o segregowaniu odpadów tj. czy w worku przeznaczonym do zbiórki makulatury
znajduje się papier, czy też w workach z przeznaczeniem na pojemniki plastikowe jest plastik
itd.
Radny Jan Rzepczyński zapytał czy pojemnik z odpadami mieszanymi również będzie
podlegał kontroli?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że szczegółowe czynności podczas kontroli nie są
znane jednakże kontrola ma na celu sprawdzenie czy złożona deklaracja segregacji odpadów
jest przestrzegana.
Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.6. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2015.
Burmistrz Henryk Litka przedstawił informację o wyniku przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez podległych pracowników według stanu na dzień
31 grudnia 2015r. co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przedstawiła informację o wyniku przeprowadzonej
analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych według stanu na dzień 31 grudnia
2015r., co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym
2015/2016.
Mirella Godawa poinformowała, że do 31 października Burmistrz każdego roku jest
zobowiązany do przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w
roku szkolnym 2015/2016. Pokrótce przedstawiła sporządzoną informację przypominając o
szczegółowej informacji, której prezentacja odbyła się na wspólnym posiedzeniu komisji.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2015/2016
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Radny Jarosław Kaczmarek zapytał ilu nauczycieli w omawianym roku szkolnym
przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia?
Mirella Godawa poinformowała, że w roku szkolnym 2015/2016 nie udzielono takowego
urlopu.
Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że projekty uchwał określające stawki podatków
zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 października.
Zaproponowane stawki podatkowe obowiązujące na gminie Dolsk pozostają na poziomie
roku podatkowego 2016, nieliczne zmiany wynikają z przedstawionych maksymalnych
stawek podatkowych przez Ministra Finansów, wobec czego należało obniżyć aktualnie
obowiązujące stawki. Szczegółowo projekty uchwał przedstawi inspektor Dorota Praczyk.
a)
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Dorota Praczyk, która poinformowała, że
maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok uległy obniżeniu o 0,9% z uwagi
na deflację. Prezes GUS w komunikacie z dnia 11 lipca 2016 roku ogłosił na podstawie art.
20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach lokalnych (Dz.U. z 2016 roku, poz.
716), że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016r. w stosunku do I
półrocza 2015r. wyniósł 99,1 – co oznacza, że nastąpił spadek cen o 0,9%. W związku z
powyższym Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia z dnia 28 lipca 2016r. górne
stawki kwotowe – pomniejszone o 0,9% na kolejny rok podatkowy z uwzględnieniem zasady
określonej powyżej, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Wobec powyższego proponuje
się stawki podatku od nieruchomości:
•
od budynków mieszkalnych - 0,74 zł, co stanowi 98,67% stawki górnej (0,75 zł),
•
od budynków pozostałych - 5,02 zł, co stanowi 65,88% stawki górnej (7,62 zł),
•
od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –
20,70 zł, co stanowi 91,35% stawki górnej (22,66 zł),
•
od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł, co stanowi 100% stawki górnej (10,59 zł),
•
od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł, co stanowi 100% stawki górnej (4,61 zł),
•
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł, co stanowi 100% stawki górnej,
•
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł , co stanowi 100% stawki górnej,
•
od budowli i rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących
do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych – 0,1% stawka górna (2%),
•
od pozostałych budowli 2%
•
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł, co stanowi 89,89%
stawki górnej (0,89 zł),
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•

od gruntów pozostałych - 0,19 zł, co stanowi 40,43% stawki górnej (0,47 zł).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXIV/140/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
b)
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Projekt uchwały przedstawiła inspektor Dorota Praczyk, która poinformowała, że
projektowana uchwała stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art.10 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) obligującej
rady gmin do określenia w drodze uchwały rocznych stawek podatku od środków
transportowych. Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2017 rok uległy
obniżeniu o 0,9% z uwagi na deflację. Proponowane stawki podatku od środków
transportowych uległy zmianie (zał. Nr 1 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton górna stawka 3072,52 zł i zał Nr 2 ciągniki siodłowe
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów do 36 ton górna 2374,85 zł i powyżej 36
ton 3072,52 zł, z powodu deflacji zostały obniżone o 0,9%.
I tak:
•
samochód ciężarowy przed zmianą 3096,00 zł po zmianie 3072,00zł (górna 3072,52zł)
•
Ciągnik siodłowy przed zmianą 2388,00 zł po zmianie 2364,00 zł (górna 2374,85 zł)
•
Ciągnik siodłowy przed zmianą 3096,00 zł po zmianie 3072,00 zł (górna 3072,52 zł)
Pozostałe proponowane stawki nie przekraczają stawek maksymalnych przewidzianych dla
poszczególnych przedmiotów opodatkowania, a w odniesieniu do środków transportowych
wymienionych w art.10 ust.1 pkt. 2, 4, 6 ustawy, stawki podatku nie są niższe od kwot
wymienionych w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do ustawy.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXIV/141/16 została zatwierdzona została zatwierdzona 13 głosami i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
c)

opłaty targowej.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Dorota Praczyk, która poinformowała, że Rada
gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust.2b, który ma brzmienie:
(Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach )”.
Rada Miasta i Gminy Dolsk w uchwale określiła dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości
20,00 zł. Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 r.(M.P. z 2016 r. poz.
779) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku,
określił górną stawkę opłaty targowej która nie może dziennie przekroczyć 751,65 zł.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
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Uchwała nr XXIV/142/16 została zatwierdzona została zatwierdzona 13 głosami i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
d)

zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz Miasta i Gminy
Dolsk informując, że zwiększa się planowane dochody o kwotę 228.493,17 zł i ustala się
łączną kwotę dochodów 20.765.719,04 zł, jak również zwiększa się planowane wydatki o
kwotę 228.493,17 zł i ustala się łączną kwotę wydatków 24.993.719,04 zł. Zmiany dotyczyły
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy dokładnie można określić ile środków
brakuje na wynagrodzenia?
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak przygotowane propozycje zmian uchwały
budżetowej miasta i gminy na 2016 rok na listopadową sesję pozwolą skorygować niedobory
w poszczególnych paragrafach.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o przewidziane w roku bieżącym sprzedaże
nieruchomości?.
Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego w najbliższym czasie przewiduje
się sprzedaż lokalu na ulicy Pocztowej, które jest uzależnione od uzyskania zdolności
kredytowej przez najemcę lokalu. Ponadto można spodziewać się dochodów ze sprzedaży
działek położonych w Małachowie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadzała głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XXIV/143/16 została zatwierdzona 13 głosami „za” i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Radny Jarosław Kaczmarek złożył wniosek formalny w imieniu Komisji Inwestycji i
Spraw Gospodarczych dotyczący zmiany wynagrodzenia Burmistrzowi co stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała wniosek i poddała go pod głosowanie.
Za przyjęciem zgłoszonego wniosku głosowało 7 radnych, przeciwko głosowało 5 radnych.
Przewodnicząca Rady poprosiła o zaprotokółowanie chwilowej nieobecności radnego
Romana Ratajczaka na sali obrad.
Radny Jacek Woroch wyraził wątpliwość wykluczenia radnego Romana Ratajczaka z
głosowania nad wnioskiem formalnym, swoje wątpliwości argumentując brakiem
umieszczenia wniosku w porządku obrad.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk kierując się obowiązującą procedurą zgłoszonego
wniosku formalnego, z uwagi na powrót w międzyczasie radnego Romana Ratajczaka na salę
powtórzyła głosowanie, po uprzednim poinformowaniu tegoż radnego o sytuacji odczytując
ponownie zgłoszony wniosek.
Głosowanie powtórzono. Za przyjęciem wniosku formalnego głosowało 7 radnych, a 6
radnych było przeciwko przyjęciu wniosku formalnego zgłoszonego przez Komisję
Inwestycji i Spraw Gospodarczych. Wobec powyższego wniosek został przyjęty. Po czym
ogłoszono kilkuminutową przerwę.
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Po przerwie Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Andrzeja Ratajczaka o
omówienie projektu uchwały ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2017r.
e)
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w
formie gospodarki pozabudżetowej na 2017r.
Andrzej Ratajczak poinformował, że dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu
budżetowego z tytułu dopłaty do kosztów mogą być udzielone z budżetu Miasta i Gminy
według kalkulowanych stawek jednostkowych .W związku z powyższym występuje
konieczność ustalenia stawek dotacji przedmiotowych zgodnie z art. 219 ust. 4 Ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla pokrycia kosztów działalności
samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
I. Dział 900 rozdz,90001 Gospodarka ściekowa
Planowane koszty /2017r/
Planowane przychody
Dotacji / netto/
Podatek VAT 8%
Razem dotacja brutto

- 451.582,- 384.810,- 66.772,5.342,- 72.114,-

Planowane przyjęcie ścieków do oczyszczalni 60.600m3
451.582 : 60.600 = 7,45
7,45 - 6,35/ planowana stawka netto płacona przez odbiorców usług/ = 1,10 netto
Stawka jednostkowa dotacji na 1m3 ścieku - netto – 1,10 zł+ 8% pod. VAT = 1,19/brutto/ x
60.600m3 = 72.114,w kosztach gospodarki ściekowej zaplanowano bieżące utrzymanie i obsługę procesu
oczyszczalni ścieku. Podatek od budowli i nieruchomości /budowle 0,1%/
Dotacja do gospodarki ściekowej zgodnie z ustawą o podatku VAT podlega opodatkowaniu
w wysokości 8 % tj. kwota 5.342,Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała ile osób podłączyło się w Małachowie do
kanalizacji?
Andrzej Ratajczak poinformował, że nastąpił duży postęp, w obecnej chwili zostało kilka
nieruchomości do podłączenia.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że wobec większej liczby dostawców
ścieków dotacja winna się zmniejszać.
Andrzej Ratajczak wyjaśnił, że logicznym jest powyższe stwierdzenie, jednakże ilość wody
opadowej ma również duży wpływ na pracę oczyszczalni.
Uchwała nr XXIV/144/16 została zatwierdzona 13 głosami „za” i stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
f)

przekazania petycji w przedmiocie budowy obwodnicy miasta Dolsk.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że w dniu 3 października br. została
złożona petycja przez mieszkańców Dolska dotycząca budowy obwodnicy w miejscowości
Dolsk. W niniejszej sprawie Rada Miasta i Gminy Dolsk nie jest właściwym organem do
rozpatrzenia petycji stąd właściwym jest podjęcie powyższej uchwały.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadzała głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XXIV/145/16 została zatwierdzona 13 głosami „za” i stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.
Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
Radny Jarosław Kaczmarek zaproponował złożenie wniosku formalnego o poszerzenie
porządku obrad dotyczącego wniosku formalnego Komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych.
Radny Jacek Woroch zaznaczył, że radni na początku obrad głosowali nad przyjęciem
porządku obrad.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała, że porządek obrad może być poszerzony
w dowolnym momencie obrad.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak przypomniała o przyjętej przez radę praktyce, że
wszystkie zagadnienia podlegające procedurze sesyjnej są omawiane na wspólnych
posiedzeniach komisji. Jeżeli decyzja w tej sprawie nie jest nagląca to właściwym byłoby, aby
radni mając wątpliwości i rozterki podjęli decyzję w późniejszym dogodnym czasie. Sprawa
swym zakresem nie obejmuje kwestii bezpieczeństwa lub zagrożenia dla mieszkańców
gminy.
Radna Jadwiga Chojnacka poinformowała, że zgłoszony wniosek przez radnego Jarosława
Kaczmarka nie był na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych omówiony.
Wniosek wypłynął dzisiaj od radnych i jako Przewodnicząca komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych dowiedziałam się o tym krótko przed sesją.
Radny Jacek Woroch stwierdził, że radny Jarosław Kaczmarek skłamał zgłaszając wniosek
formalny w imieniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.
Na co radny Jarosław Kaczmarek podkreślił, że wniosek wypłynął spośród radnych
będących członkami Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.
Radna Jadwiga Chojnacka poinformowała, że podpisu mojego nie ma i posiedzenia komisji
w tej sprawie nie było.
Radny Jacek Woroch stwierdził, że jeśli zgłoszony wniosek wypłynął z Komisji Inwestycji i
Spraw Gospodarczych, to sformułowany i poparty winien być protokołem z posiedzenia tejże
komisji, jednocześnie zapytał czy komisja posiada protokół z takowego posiedzenia?
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak przypomniała o wielokrotnych dyskusjach radnych o
do formie zwoływania posiedzeń. Rozstrzygając wątpliwości dotyczące złożonego wniosku
należy odpowiedzieć na pytanie czy i kiedy zostało zwołane posiedzenie Komisji Inwestycji i
Spraw Gospodarczych, jak również czy Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych posiada
protokół z takiego posiedzenia. Radni z osobna mogą złożyć wniosek, należy jednak
zachować odpowiednią formułę.
Radny Jarosław Kaczmarek oświadczył, że podtrzymuje zgłoszony wniosek w swoim
imieniu, jeśli pozostali radni którzy podpisami wniosek wycofają się ze złożonego wniosku,
wówczas wniosek formalny zostanie zgłoszony przez niego osobiście.
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Radny Jacek Woroch zganił radnego Jarosława Kaczmarka, który okłamał radę zgłaszając
wniosek w imieniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych, który w rezultacie został
zgłoszony przez radnych będących członkami Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak przypomniała przepisy regulujące organizowanie
pracy komisji podkreślając statusowe uprawnienia do organizowania prac komisji w tym
zwoływania posiedzeń.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał czy zadowoleni jesteśmy z sytuacji jaka jest w gminie.
Radny Jacek Woroch stwierdził, że spotkania radnych związane z omawianiem i analizą
projektów uchwał są zbyteczne ponieważ ustalenia z tych posiedzeń są spontanicznie
zmieniane przez niektórych radnych.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał czy podpisanie wniosku przez trzech członków komisji
nie można by uznać za wniosek złożony przez Komisję Inwestycji i Spraw Gospodarczych ?
Radny Jacek Woroch nie zgodził się, z stwierdzeniem, że ustalenia członków komisji poza
posiedzeniem komisji można uznać za ustalenia tejże komisji. Uznał, że takie działania to
ujma i partyzantka prosząc o zaprotokółowanie swojej wypowiedzi.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała tych radnych, którzy podpisali wniosek czy
podtrzymują swoją decyzję?
Na skutek potwierdzenia przez wnioskujących poinformowała, że jest zmuszona do
poszerzenia porządku obrad XXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk o punkt dotyczący
zmiany obniżenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk jednocześnie
przeprowadzając głosowanie.
Wniosek dotyczący poszerzenia obrad został przyjęty.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak która została poproszona przez Przewodnicząca
Janinę Pawełczyk o czuwanie nad poprawnością przebiegu sprawy czy też doradztwo wobec
czego poprosiła aby wniosek dotyczący zmiany wynagrodzenia Burmistrza został uściślony o
podmiot składający wniosek. Jeżeli Przewodnicząca Janina Pawełczyk przyjęła wniosek
formalny składany w imieniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych to nie ma
potwierdzenia w obradach tejże komisji na których ustalono i sformułowano powyższy
wniosek. Wobec czego wniosek formalny Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych jest
nieprawidłowy. Przypomniała również o regulaminie, który obowiązuje radnych i należy go
przestrzegać.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zaproponowała aby punkt ten został przełożony na
najbliższą sesję, wspominając również o możliwości omówienia tematu na wspólnym
posiedzeniu komisji. Zapytała czy takie rozwiązanie satysfakcjonuje radnych?
Radny Jarosław Kaczmarek potwierdził – jeśli ma to dopełnić formalności.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk złożyła wniosek formalny o przełożenie punktu
dotyczącego zmiany wynagrodzenia Burmistrza na najbliższą sesję i szczegółowe omówienie
tematu na wspólnym posiedzeniu komisji.
Radny Jacek Woroch przypomniał o wątpliwościach związanych z formą zwoływania
wspólnych posiedzeń komisji.
Radny Jarosław Kaczmarek zaproponował, że wniosek złożony zostanie w imieniu radnego
Jarosława Kaczmarka.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak powołując się na uregulowania dot.obrad rady
poinformowała, że w przypadku wspólnego tematu posiedzenia komisje mogą przeprowadzić
wspólnie posiedzenie. Zaznaczyła, iż forma wspólnego posiedzenia komisji nie ma mocy
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sprawczej, nie jest formą zastępczą obrad sesyjnych i takiego rozwiązania nie należy
nadużywać.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że wspominając obrady wspólnego
posiedzenia komisji miała na celu omówienie trudnej sytuacji finansowej gminy.
Stwierdzając, że podjęte uchwały dotyczące emisji obligacji komunalnych nie rozwiązały
problemu finansowego gminy o czym szczegółowo należy poinformować.
Radna Lidia Pieprzyk w związku z trudną sytuacją gminy zaproponowała aby radni zrzekli
się diet w celu wprowadzenia oszczędności.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad wykreśleniem z
porządku obrad punktu dotyczącego zmiany wynagrodzenia Burmistrza i rozpatrzenie go na
najbliższej sesji po wcześniejszym omówieniu go na wspólnym posiedzeniu komisji.
Powyższy wniosek został przyjęty następujący sposób:
11 radnych głosowało za
1 radny głosował przeciwko
1 radny wstrzymał się od głosu
Wniosek dotyczący wykreślenia z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany
wynagrodzenia Burmistrza i rozpatrzenia go na najbliższej sesji po wcześniejszym
omówieniu go na wspólnym posiedzeniu komisji został przyjęty 11 głosami za.
Ad.11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.
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