PROTOKÓŁ NR XXVI/16
z XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 grudnia 2016 roku
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. Maria Woroch Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
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. Mieszkańcy 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 12 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
Burmistrz Henryk Litka poprosił o poszerzenie porządku obrad w punkcie „Rozpatrzenie
projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie:
· odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierowników
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”,
· przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierowników
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”,
· ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone
przez Gminę Dolsk,
· powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Radna Lidia Pieprzyk dotarła na obrady Sesji wobec czego na Sali obecnych jest 13 radnych.
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 XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4.
Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5.
Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6.
Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
7.
8.
9.

planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2017 rok;
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok;
planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2017 rok;
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
poprzez likwidację Filii w Małachowie;
zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 20162027;
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na
realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2017;
budżetu miasta i gminy na 2017 rok;
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029;
odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierowników
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”;
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierowników
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”;
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
prowadzone przez Gminę Dolsk;
powołania doraźnej Komisji Statutowej.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXV 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 sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej uwzględniając dodatkowo informacje statystyczne z dokonanych czynności w
mijającym roku 2016, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:
a)
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz przedstawił plan pracy komisji na
2017 rok co stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/160/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
b)
planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2017 rok;
Członek Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek przedstawił
plan pracy komisji na 2017 rok co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/161/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
c)
planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch przedstawił plan pracy
komisji na 2017 rok co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ponadto Radny Jacek Woroch złożył wniosek w imieniu komisji Oświaty, Kultury i Sportu
o aby jednostki organizacyjne przedstawiając sprawozdania z działalności Radzie Miasta i
Gminy Dolsk miały możliwość zaprezentowania efektów swojej pracy w postaci środków
audiowizualnych podczas obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/162/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
d)
planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Marek Jurga przedstawił plan pracy
komisji na 2017 rok co stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/163/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
e)
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
poprzez likwidację Filii w Małachowie.
Mirella Godawa przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w dniu 30 listopada
2016 roku została podjęta uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie zamiaru
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku poprzez
likwidację Filii w Małachowie. W dniu 5 grudnia 2016 roku wysłano pismo do
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu z prośbą o wydanie opinii. W dniu 12 grudnia
2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego
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Kuratora Oświaty w Poznaniu w sprawie zamiaru przekształcenia tej szkoły. Spełnione
zostały wszystkie wymogi przewidziane w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) pozwalające podjąć uchwałę o
przekształceniu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/164/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
f)

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

Skarbnik Maria Woroch przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że zwiększa się
planowane dochody o kwotę 31.291,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 21.785.319,04
jednocześnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 31.291,00zł i ustala się łączną kwotę
wydatków 26.013.319,04zł. Zmiany powyższych kwot dotyczą:
· 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności o kwotę 856,- zł.
Zmienia się plan wydatków; zmniejsza o kwotę 700,- zł wynagrodzenia bezosobowe i
zwiększa o kwotę 4.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych .
· 750 Administracja publiczna
Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000,-zł.i zakup energii o kwotę
5.000,- zł oraz zmniejsza się plan na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 1.700,- zł.
· 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się wydatki na zakup materiałów o 569,- zł i zmniejsza się na składki z tytułu
ubezpieczeń mienia o kwotę 1.500,- zł.
· 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zwiększa się planowane dochody z tytułu wpływów rozliczanych przez urzędy skarbowe tj.
spadki i darowizny o 4.300,- zł i podatek od czynności cywilno prawnych o 5.000,- zł.
· 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów z tytuły dzierżaw, sprzedaży składników majątkowych i innych
dochodów w szkołach podstawowych. W planie przedszkola zwiększa się dochody na
odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
Zwiększa się plan na dotację za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach oraz na
zakup materiałów, środki żywności i usługi remontowe.
· 852 Pomoc społeczna
Zmniejsza się plan wydatków na świadczenia z tytułu wydatków dla pracowników
interwencyjnych oraz na dożywianie o kwotę 4.967,- zł.
· 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zmniejsza się plan wydatków z tytułu opłaty za czynsze o kwotę 17.900,- zł.
· 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zwiększenia planu za wynajem świetlic o 353,- zł.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
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Uchwała nr XXVI/165/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
g)
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 20162027.
Skarbnik Maria Woroch przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że zmiany
dotyczą uregulowania wszystkich operacji które były podjęte w II połowie 2016 roku.
Urealnione zostały dochody i wydatki oraz usunięte z załącznika nr 2 zadanie pn. Dzierżawa
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zaopatrujących mieszkańców wodę i odbierającej
ścieki. Uaktualniono także wyłączenia ze spłat z tytułu odsetek od inwestycji Budowa
kanalizacji sanitarnej Małachowo-Księginki.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/166/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
h)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację
zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2017.
Skarbnik Maria Woroch poinformowała iż dotacja do gospodarki ściekowej przekazywana
przez gminę jej zakładowi budżetowemu od momentu przejścia na centralizację rozliczeń
podatku VAT tj.01.01.2017r nie będzie stanowiła elementu podstawy opodatkowania VAT.
Podatnikiem z tytułu świadczenia przez zakład budżetowy usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie gmina .Powoduje to, że
dotacje do ceny ścieków przekazywana przez gminę jej zakładowi budżetowemu nie będzie
stanowiła elementu podstawy opodatkowania VAT, a tym samym „nie będzie podlegała
opodatkowaniu” To będzie stanowiło czynność wewnętrzną gminy rozliczenia pomiędzy
gminą a zakładem będzie czynnością wykonywaną poza zakresem podatku VAT.
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

- 452.215,- 385.445,- 66.770,-

Planowane przyjęcie ścieków do oczyszczalni 60.700m3
452.215 : 60.700 = 7,45
7,45 - 6,35/ planowana stawka netto płacona przez odbiorców usług/ = 1,10
Stawka jednostkowa dotacji do 1m3 ścieku 1,10 zł kwota dotacji 1,10 zł x 60.700 m3
=66.770
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w kosztach gospodarki ściekowej zaplanowano bieżące utrzymanie i obsługę procesu
oczyszczalni ścieku. Podatek od budowli i nieruchomości /budowle 0,1%/
Uchwała nr XXVI/167/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
i)
budżetu miasta i gminy na 2017 rok
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka poinformował iż projekt uchwały w
sprawie budżetu miasta i gminy na 2017 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków
zawiera wszystkie części które wg przepisów winien zawierać budżet. Po stronie dochodów
wynosi 20.820.399,25zł a po stronie wydatków 20.265.399,25zł.
Skarbnik Maria Woroch odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej projektu
budżetu na 2017 rok dodając iż zmiany zasugerowane w opinii zostały zawarte w uchwale
budżetowej na 2017 rok. Opinia stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząc Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch przedstawił odczytując
opinię Komisji wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Marek Jurga przedstawił odczytując
opinię Komisji wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Członek Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek przestawił
odczytując opinię Komisji wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz przedstawił odczytując opinię Komisji
wraz z uzasadnieniem co stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
W oparciu o opinie i rozmowy przeprowadzone na posiedzeniach komisji Burmistrz Miasta
i Gminy Dolsk Henryk Litka przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
budżetu miasta i gminy na 2016 rok. Dochody pozostają bez zmian z projektem budżetu,
zmiany dotyczą wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały
budżetowej oraz wydatków bieżących. Zmniejszono plan wydatków na budowę wodociągu w
Lipówce i wynosi 10.000zł, dodano nowe zadania: projekt Sali gimnastycznej przy SP w
Masłowie na kwotę 20.344,-zł, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy tej szkole
15.000,-zł, opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna
10.000,-zł. Zmniejszenie wydatków na budowę altanki o 4.000,-.
Zmiany w wydatkach bieżących to: zmniejszenie nakładów na remont dróg o 4.000,-zł;
zmniejszenie planu na wynagrodzenia w administracji o 20.000,-zł. Zmniejszenie dotacji na
utrzymanie oczyszczalni ścieków dla ZGK o 5.344,-zł.
Skarbnik Maria Woroch dopowiedziała, że zmniejszenie środków budowy wodociągu w
Lipówce jest wskazane gdyż zadanie zostało zrealizowane i uregulowane w roku budżetowym
2016.
Burmistrz Henryk Litka odczytał proponowany projekt budżetu na rok 2017
uwzględniający autopoprawki prosząc o przyjęcie zaproponowanego budżetu gminy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypominając sugestię radnych wspomniała o
wygospodarowaniu minimalnej kwoty w budżecie na 2017 rok z przeznaczeniem na adaptację
poddasza świetlicy w Międzychodzie z przeznaczeniem na przedszkole.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że właściwym będzie rozeznanie rzeczywistej
potrzeby po czekających nas zmianach w oświacie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyjaśniła iż adaptacja poddasza świetlicy w
Międzychodzie ma na celu zmniejszenie ponoszonych wydatków za dzieci chodzące do
przedszkoli na terenie gminy Śrem a mieszkające na terenie gminy Dolsk.
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Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił iż marzec będzie właściwym czasem do oszacowania
potrzeb.
Przechodząc do głosowania nad autopoprawkami Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
zapytała radnych o sposób głosowania – czy jedno głosowanie ma dotyczyć wszystkich
autopoprawek.
Radni zadecydowali jednogłośnie iż zostanie jedno glosowanie dotyczące wszystkich
autopoprawek.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad autopoprawkami do projektu budżetu
miasta i gminy na 2017 rok, które zostały zatwierdzone jednogłośnie 13 głosami za.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2017
rok jak również przypomniała jeszcze raz plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok po
wprowadzonych autopoprawkach i przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad projektem
uchwały.
Uchwała nr XXVI/168/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.
Radni pogratulowali Burmistrzowi MiG Dolsk brawami za skonstruowanie budżetu na 2017
rok, a Burmistrz Henryk Litka podziękował radnym za przyjęcie powyższego budżetu.
j)
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029.
Skarbnik Maria Woroch przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że powyższy
dokument wynika z uchwały w sprawie budżetu miasta i gminy na 2017 rok.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Skarbnika MiG Dolsk w pierwszej kolejności
o poinformowanie jakie zadłużenie występuje w roku 2017 rok następnie odczytać opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Maria Woroch wszystkie zobowiązania regulowane są począwszy od roku 2017.
Szczegółowe dane zawiera Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029. W 2017 roku
zaplanowano na spłatę zobowiązań 555.000zł. Ponadto Skarbnik Maria Woroch wymieniła
instytucje w których gmina Dolsk zaciągnęła zobowiązania i tak: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska, Bank Gospodarstwa Krajowego, Spółdzielczy Bank Ludowy w Dolsku,
DNB Bank Polska S.A.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o informację w jakiej wysokości ponoszone są
koszty wraz z odsetkami od powyższych zobowiązań.
Skarbnik Maria Woroch przywołała projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dolsk na lata 2017-2029 zawierający powyższe dane.
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Następnie Skarbnik Maria Woroch odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczące omawianego projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy radni w omawianym punkcie mają pytania?
Radny Jarosław Kaczmarek przypomniał sugestię Komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych dotyczącą zaplanowania spłaty dodatkowej raty długu wynikającej z
harmonogramu spłat obligacji w kolejnych latach. Propozycja ta ma na celu wcześniejszą
spłatę tychże zobowiązań.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wyjaśnienie kwoty 500.000zł wyczytanej z
opinii Rio.
Burmistrz Henryk Litka wyjaśnił iż jest to kwota, która wynikała z opłat z tytułu czynszu
dzierżawnego.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk dzięki wyłączeniu spłat dwóch pożyczek gminy
spełnione zostały wskaźniki spłaty i zadłużenia.
Skarbnik Maria Woroch zwróciła uwagę na brak zastrzeżeń ze strony Regionalnej Izby
Obrachunkowej - wyliczenia nie zostały zakwestionowane.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyjaśniła, iż gdyby niebyło wyłączeń wskaźniki nie
byłyby spełnione.
Skarbnik Maria Woroch należy uważać gdyż sytuacja finansowa gminy jest trudna.
Radny Jarosław Kaczmarek przypomniał iż w 2017 roku została zaplanowana ostatnia
sprzedaż majątku w WPF.
Skarbnik Maria Woroch wyjaśniła iż budżet nie jest zawyżony a sytuacja wprowadzenia
niezaplanowanych dochodów jest komfortową sytuacją.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk potwierdziła zdanie Skarbnika Gminy, że budżet
przygotowany jest realnie.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/169/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie.
k)
odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierowników
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”.
Maria Marchlewska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że Z uwagi na wejście
w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 961), nie ma możliwości planowania i realizacji siłowni wiatrowych przy
zachowaniu odległości od zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy z funkcją mieszaną.
Ustawa ta uniemożliwia zmianę studium w kierunku ustalenia terenów pod elektrownie
wiatrowe. Zatem podjęta uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XII/59/15 z dnia 28
października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk” z wyżej
wymienionych względów funkcjonalno-przestrzennych nie jest konieczna do realizacji.
Przytoczone powyżej argumenty, przemawiają za odstąpieniem od sporządzania wymienionej
wyżej zmiany studium. W związku z powyższym rekomenduje się Radzie Miasta i Gminy
Dolsk podjęcie niniejszej uchwały.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/170/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 25 do protokołu.
l)
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierowników
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”.
Maria Marchlewska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że na podstawie
dokonanej analizy stanu aktualności obowiązującego dokumentu planistycznego jaki stanowi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono iż
opracowanie to wymaga zmian w celu dostosowania jego ustaleń do potrzeb w zakresie
zagospodarowania przestrzennego. Zmiany wynikają ze złożonych wniosków przez osoby
fizyczne, prawne, których celem są m.in. tereny przeznaczone do opracowania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, które nie są spójne w zakresie struktury
funkcjonalno-przestrzennej z w/w studium. Wobec zaistniałej sytuacji niezbędne stało się
podjęcie niniejszej uchwały. W związku z tym, ze nie występują okoliczności faktyczne i
prawne uniemożliwiające podjęcie prac planistycznych, rekomenduje się Radzie Miasta i
Gminy Dolsk podjęcie niniejszej uchwały.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/171/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 26 do protokołu.
m)
ustalenia wysokości opłat
prowadzone przez Gminę Dolsk.

za

świadczenia

udzielane

przez przedszkole

Mirela Godawa przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2017
roku, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1985) pobyt
dzieci 6-letnich w przedszkolach będzie zwolniony od opłat za godziny nauki, wychowania i
opieki nad dzieckiem, w okresie przekraczającym czas bezpłatnych świadczeń określonych w
statucie przedszkola. Zmiana ta spowodowana jest ujęciem od 1 stycznia 2017 roku dzieci 6letnich, korzystających z wychowania przedszkolnego, w części oświatowej subwencji
ogólnej przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego. Wobec powyższego należy
dokonać stosownej zmiany uchwały określającej wysokości opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkole prowadzone przez gminę Dolsk.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/172/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 27 do protokołu.
n)

powołania doraźnej Komisji Statutowej.
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Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zaproponowała powołanie komisji w celu
opracowania zmian statutu w rozdziale IV i V. Komisja składać będzie się z 6 członków,
ustalono iż w skład komisji będą stanowić radni:
1. Janina Pawełczyk
2. Jan Rzepczyński
3. Jarosław Kaczmarek
4. Jacek Woroch
5. Henryk Grycz
6. Marek Jurga
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Uchwała nr XXVI/173/16 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 28 do protokołu.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Andrzej Michałowski odczytał prośbę Rady Rodziców przy Przedszkolu
Samorządowym w Ostrowiecznie dot. wydłużenia funkcjonowania przedszkola z 5 godz. Na
8 co stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Radny Jarosław Kaczmarek poprosił o uszczegółowienie zweryfikowanie informacji
związanej z utwardzeniem żużlem drogi dojazdowej do działek nad jeziorem w Mełpinie.
Maria Marchlewska poinformowała o złożoności sprawy, jak również określenie rodzaju
odpadu (prawdopodobnie żużel), którym została utwardzona droga.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.
Radny Henryk Grycz złożył wniosek formalny dotyczący obniżenia diet radnym o 20%.
Radny Jacek Woroch poprosił o dyskusję nad wnioskiem.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyraziła zgodę.
Radny Jacek Woroch uważa że, dieta radnego ma rekompensować utratę dochodu
wynikająca z nieobecności w pracy w czasie posiedzeń radnych. Jednocześnie uważa za
uzasadnione przyjęcie zgłoszonego wniosku ze względu na sytuację finansową gminy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad wnioskiem formalnym
dotyczący obniżenia diet radnym o 20%.
Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, 10 radnych głosowało przeciwko, a 2 radnych
wstrzymało się od głosu
Zatem wniosek dotyczący obniżenia diety radnym nie został przyjęty.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał czy wpłynęło pismo radnej Jadwigi Chojnackiej
dotyczące rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odpowiedziała, że nie otrzymała żadnego pisma.
Radny Jarosław Kaczmarek odczytał wniosek który następnie został złożony na ręce
Przewodniczącej Rady i stanowić będzie załącznik nr 30 do protokołu.
Radny Jacek Woroch zaproponował aby Biuletyn Informacji Publicznej został rozbudowany
o informacje dotyczące budowy obwodnicy.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że za redagowanie Biuletynu Informacji
Publicznej odpowiada Burmistrz MiG Dolsk.
Liliana Lenarczyk-Żurczak poprosiła o uporządkowanie zasady zwoływania posiedzeń
gdyż jest to konieczne dla organizowania pracy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk ustaliła iż określenie terminu posiedzenia z
wyprzedzeniem 7 dni roboczych będzie właściwe. Poinformowała również o zmianie terminu
dyżuru który odbywać się będzie w środy od 13-15 z uwagi na obecność mecenasa.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk uściślając wątpliwości Radnego Hieronima
Szczepaniaka dot. nałożenia się obrad sesji z dyżurem poinformowała, iż w powyższym
przypadku dyżur odbędzie się 2 godziny przed sesją.
Mieszkaniec gminy poprosił Przewodniczącą Janinę Pawełczyk o wyjaśnienie sprawy
wodociągu biegnącego na jego gruncie, jak również sprostowanie informacji że uniemożliwiam dostarczenie wody mieszkańcom ulicy Polnej – nie jestem upoważniony do
zamykania wody. Ponadto rozmówca poinformował iż sprawa została przekazana do sądu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała mieszkańca czy wyraża zgodę na publikację
imienia i nazwiska, na co p. Trybuś wyraził zgodę. Ponadto zapytała czy powyższa
wypowiedź jest stwierdzeniem czy pytaniem, a jeżeli tak to poprosiła o skonkretyzowanie.
Mieszkaniec Wojciech Trybuś poprosił aby osoby pracujące w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej nie mówiły że Trybuś zamknął wodę. Przypomniał również rozmowę z Radnym
Andrzejem Michałowskim który wyraził się „powinienem sponsorować gminę gdyż
sprzedałem tyle działek.”
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wyjaśnienie sprawy wszystkim radnym.
Andrzej Ratajczak poinformowała iż konflikt trwa rok. Sieć wodociągowa zostało
wykonane za zgodą p. Trybusia.
Następnie ZGK otrzymał wezwanie do zapłaty przed sądowej za służebność. Wobec
zgłoszonych roszczeń przez p. Trybusia budowa wodociągu nie została zakończona, a w
konsekwencji nie zostało wydana zgoda na podłączenie do wodociągu.
Andrzej Ratajczak poinformował iż ZGK nie jest zobowiązany do zapewnienia wody, a
dalsze działania uzależnione są od chęci podjęcia rozmów przez p. Trybusia.
Wojciech Trybuś poinformował iż odbyta rozmowa proponowała inne rozwiązanie kryzysu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zamknęła dyskusję informując iż radni zostali
poinformowani o sprawie jednocześnie prosząc o wyjaśnienie sprawy do końca.
Burmistrz Henryk Litka sprawy nie da się rozwiązać teraz.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk rada nie jest zobligowana do rozstrzygnięcia sprawy.
Radny Jan Rzepczyński wyjaśnił iż jest osobiście zainteresowany i prosi o szybkie
rozwiązanie.
Koniec roku to czas refleksji Burmistrz Henryk Litka – od dłuższego czasu w wielu
dyskusjach pojawia się pogląd jakoby wydatki inwestycyjne lokowane były w sposób
nadmierny w Dolsku.
Wobec powyższego stwierdzenia Burmistrz Henryk Litka przedstawił pokrótce
najważniejsze inwestycje przeprowadzone w poszczególnych wioskach i tym samym nakreślił
brak podstaw do narastania konfliktu między miastem a wioskami. Wiele inwestycji
wykonano dla kilku miejscowości lub całej gminy i tak:
· budowa składowiska odpadów komunalnych
· budowa stacji uzdatniania wody
· budowa oczyszczalni ścieków
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· modernizacja oświetlenia ulicznego
· budowa Sali gimnastycznej
· budowa boiska ORLIK
· przebudowa drogi wojewódzkiej434 i 437
· doprowadzenie gazu ziemnego do Drzonku, Masłowa, Kotowa i Dolska
Burmistrz Henryk Litka zwrócił się z prośbą – abyśmy wykonywali swoje obowiązki w
ramach posiadanych kompetencji wynikających z odpowiednich ustaw.
Poprosił o obiektywną pracę i wykonanie obowiązków wg kompetencji przy zachowaniu
kultury, ceniąc swoje słowo, tak by nie prowadziło do konfliktu i tworzenia atmosfery
podejrzliwości. – Spierajmy się merytorycznie – co wcale nie znaczy że musi dochodzić do
konfliktów. Przez współpracę, życzliwość można więcej. – Szanujmy innych jeżeli chcemy
być sami szanowani. U progu Nowego Roku życząc wszystkiego najlepszego, zadowolenia i
satysfakcji, a przede wszystkim zdrowia w 2017 roku.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk – jesteśmy ostrożni z uwagi na trudną sytuację
finansową.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk składając życzenia noworoczne podkreśliła abyśmy
cieszyli się wzrostem dochodów a nie wydatków.

Ad.11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Protokolant
Magdalena Pawłowska

Przewodnicząca Rady
Janina Pawełczyk
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