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PROTOKÓŁ NR XXV/16

z XXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 30 listopada 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. 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. Magdalena Surmicka
11. Mieszkańcy gminy Dolsk
12. 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 14 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 XXIV 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) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk;
b) powołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza;
d) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-

2020;
e) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok;
f) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami na rok 2017;
g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w

Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie;
h) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego

zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk;
i) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego

zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk;
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j) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

k) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowieczek;
l) nabycia nieruchomości położonej w Dolsku;
ł) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2017 roku;
m) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa

Księginki poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu
ewidencyjnego wsi Księginki oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Dolsk i sołectwa Księginki;

n) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2017.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXIV 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 – 14 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.
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) odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie
odwołania Pani Marii Woroch z funkcji Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk z dniem 31 grudnia
2016 r. w związku z rezygnacją z funkcji Skarbnika, złożoną przez Panią Marię Woroch,
która obejmując tę funkcję w czerwcu br., deklarowała gotowość jedynie okresowego jej
pełnienia.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/146/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Burmistrz Henryk Litka w imieniu całego samorządu podziękował Marii Woroch za
pełnienie funkcji Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk w trudnej sytuacji, jaka zaistniała w
urzędzie w końcu I półrocza.

b) powołania Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk.
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Burmistrz Henryk Litka poinformował, że zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o
pracownikach samorządowych stosunek pracy skarbnika gminy nawiązuje się na podstawie
powołania. Art.18 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze
zm.) stanowi, że powołanie skarbnika na wniosek burmistrza należy do wyłącznej
właściwości rady gminy. Przedstawienie Radzie Miasta i Gminy Dolsk wniosku o powołanie
Pani Magdaleny Surmickiej na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk jest w pełni
uzasadnione, ponieważ jej kandydatura została wyłoniona w drodze przeprowadzonego
postępowania konkursowego i spełnia wszystkie wymagania określone obowiązującymi
przepisami dla stanowiska skarbnika.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/147/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.
Burmistrz Henryk Litka przedstawił Radzie Miasta i Gminy Dolsk projekt uchwały będący
następstwem złożonego wniosku o obniżenie przyznanego dodatku funkcyjnego i dodatku
specjalnego. Burmistrz Henryk Litka stwierdził, że kieruję się przejściowo trudną sytuacją
finansową Gminy Dolsk. Nasza gmina zawsze racjonalnie prowadziła politykę budżetową.
Obecna sytuacja Gminy jest skutkiem podjęcia przez nas istotnych zadań inwestycyjnych,
które wpisane są w politykę rozwoju naszej Gminy. Oczywiście w okresie, kiedy skutki tych
działań mocniej obciążają budżet Gminy, potrzebna jest też redukcja kosztów. Jako inicjator
prowadzenia takiej właśnie polityki rozwoju Gminy, poprzez złożenie niniejszego projektu
uchwały pragnę dać wyraz temu, że oszczędności w budżecie szukać trzeba w każdym z
punktów bilansu jej kosztów, nawet wtedy, kiedy chodzi o interes osobisty. Przedkładany
projekt uchwały zakłada obniżenie mojego wynagrodzenia poprzez obniżenie do ustawowego
minimum przysługującego mi dodatku specjalnego oraz obniżenie przysługującego mi
dodatku funkcyjnego. W takim przypadku kwotowo moje miesięczne wynagrodzenie zostanie
obniżone z 10.795,50 do 9.030,00 złotych i składać się będzie z następujących składników:
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.310 ,00 zł,
- dodatek funkcyjny w wysokości 1.330,00 zł,
- dodatek specjalny w wysokości 1.328,00 zł,
- dodatek stażowy w wysokości 1.062,00 zł.

Przewodnicząca Rady wspomniała, że powyższy projekt uchwały omówiony został na
posiedzeniu Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych w dniu 30.11.2016r. z uwagi, iż
jeden z członków komisji złożył wniosek w przedmiotowej sprawie. Następnie odczytała
projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XXV/148/16 została zatwierdzona w następujący sposób:
10 radnych głosowało za podjęciem uchwały
3 radnych głosowało przeciwko podjęciu uchwały
1 radnych wstrzymał się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 10 głosami i stanowi zał. nr 7 do protokołu.

d) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dolsk na lata 2016-2020.
Maria Marchlewska przy udziale firmy – autora projektu Anny Lewandowskiej
poinformowała, że w miesiącu lipcu w 2016 roku Gmina Dolsk złożyła wniosek o
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dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu, w ślad za tym podpisała Umowę o dofinansowanie NR260/U/400/851/2016 w dniu
4 listopada bieżącego roku na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Dolsk na lata 2016-2020, dalej PGN, który wykonała firma ANULUK Łukasz Kozikowski z
Warszawy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminie Dolsk niezbędny będzie do ubiegania się
o dofinansowanie na realizację zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji. W ramach
niniejszego planu zostały ujęte działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
powietrza. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje cały obszar gminy, a działania
operacyjne w nim zawarte obejmują okres od 2016-2020 roku. Integralną częścią PGN, jest
Baza Inwentaryzacyjna, która zawiera kompleksowy zbiór danych wraz z analizą emisji
gazów  cieplarnianych  z  obszaru  gminy  Dolsk,  a  także  uwzględniono  w  niej  możliwości
redukcji zużycia energii oraz ocenę możliwości osiągnięcia efektów ekologicznych.
Realizacja działań zaplanowanych w niniejszym opracowaniu wpisuje się w działania na
rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020 w zakresie redukcji emisji
gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz
redukcji zużycia energii fiskalnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej ma głównie służyć
mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów zużycia
energii. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Poznaniu i z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w
Poznaniu.

Radny Jacek Woroch zapytał o dokumentację związaną z emisją gazu.
Anna Lewandowska odpowiadając na pytanie radnego poinformowała, że Gmina Dolsk nie
przekracza norm określonych w regulacjach ochrony środowiska.
Radny Jacek Woroch zapytał czy były przeprowadzane badania?
Anna Lewandowska poinformowała,  że  każde  województwo  ma  obowiązek
przeprowadzania badań. Na wątpliwości radnego Jacka Worocha dotyczącego
przeprowadzania badania i jego pomiarów wyjaśniła na czym polega przedmiotowe badanie,
które jest średnią pobranych pomiarów z całego roku.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/149/16 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

Radna Lidia Pieprzyk dotarła na posiedzenie.

e) 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 99.977,00zł i ustala się łączną kwotę dochodów 21.365.969,04
jednocześnie zwiększa się planowane wydatki o kwotę 99.977,00zł i ustala się łączną kwotę
wydatków 25.593.696,04zł. Zmiany powyższych kwot dotyczą:

· 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zwiększa się o 500,- zł plan składki którą Gmina odprowadza do Izby Rolniczej. Jest to 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

· 600 Transport i łączność



5

Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych na wydatki związane z
przewozami o kwotę 10 000,-zl. oraz 12.000,- zł z remontem nawierzchni dróg. Plan na
wykup gruntów zwiększa się o 4.200,-zł.

· 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się dochody o kwotę 3.362,- zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości.
Zmniejsza się plan finansowy na wynagrodzenie za wycenę nieruchomości o 5.000,- zł na
zakup materiałów 3.700,- zł i zakup usług związanych z gospodarką gruntami i
nieruchomościami 7.000,- zł.

· 710 Działalność usługowa
Zmniejsza się plan finansowy na usługi związane z przygotowywaniem planu
zagospodarowanie przestrzennego o kwotę 9.945,-zł.

· 750 Administracja publiczna
Zmniejsza się wydatki związane z obsługa rady gmin łącznie o 3.000,- zł i Dokonuje się
zmian w planie finansowym w rozdziale urzędy gmin, zwiększa się plan na wynagrodzenia
pracowników urzędu o 50.000,- zł. i zmniejsza łącznie wydatki o 2.109,- zł.
W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan o 200,- zł.

· 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dla OSP Dolsk zaplanowano dotację na zakup węży w wysokości 2.340,- zł. Całość zakupu
wyniesie 4.540,- zł. Różnica wydatków zostanie pokryta dotacją z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Dokonuje się zmian w planie finansowym ochotniczych straż pożarnych zł oraz w planie
SMW Małachowo. Zmniejsza się plan na wydatki inwestycyjne o 5.000,- zł i przenosi na
zakupy bieżące taką samą kwotę.

· 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 podatków. Zmiany w przypisach
spowodowane są min. zwiększeniem wartości budowli, zmianą sposobu użytkowania
budynków i gruntów oraz opodatkowaniem nowo wybudowanych.
Zwiększenia dotyczą;
podatek od nieruchomości osoby prawne - 57.832,- zł
podatek rolny osoby prawne — 2.892,- zł
podatek rod nieruchomości osoby fizyczne - 10.237,-zł

· 757 Obsługa długu publicznego
Zmniejsza się plan finansowy na odsetki od zobowiązań finansowych.

· 758 Różne rozliczenia
Wprowadzono po stronie dochodów wpłaty mieszkańców w wysokości 4.000,- zł.

· 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się plany finansowe następujący jednostek budżetowy w dziale Oświata i
wychowanie.
- Szkoła Podstawowa w Dolsku o kwotę 6.534,- na składki ZUS
- Szkoła Podstawowa w Masłowie o kwotę 7.000,- zł na wynagrodzenia i 8.000,- zł na składki
ZUS.
- Gimnazjum w Dolsku o kwotę 26.000,- zł na składki ZUS.
- Przedszkole Samorządowe w Dolsku o kwotę 13.000,- zł na wynagrodzenia.
Zwiększa się także plan na zakup paliwa o 5.000,- zł i na wydatki związane z dowozami
młodzieży szkolnej o 8.000,- zł.

· 851 Ochrona zdrowia
Zmniejsza się wydatki na zadania związane z ochroną zdrowia na zakup nagród 690,- zł i
usługi 1.000,- zł.
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· 852 Pomoc społeczna
Zwiększa  się planowane  dochody  o  kwotę 5.941,-  na  zadania  własne  gminy  związane  z
utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej. Jest to dotacja na zadania własne.
Zmniejsza się wydatki na świadczenia dla pracowników interwencyjnych o 500,- zł.

· 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gmina Dolsk realizowała przedsięwzięcie pn.:”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Dolsk na lata 2016-2020”. Całkowity koszt zadania wyniósł 12.300 zł. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał dotację w wysokości 7.380,-
zł. Kwoty ta wprowadzone są w planie finansowym rozdziału 90005 - ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu odpowiednio 7.380,- zł po stronie dochodów i 12.300,- zł po
stronie wydatków.
Zmniejsza się wydatki związane z gospodarką ściekową o 1.500,- zł.

· 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na działalność świetlic łącznie o kwotę
5.700,- zł oraz na ochronę zabytków o kwotę 300,-zł.

· 926 Instytucie kultury fizycznej
Zwiększa się o 8.330,-zł plan finansowy MGOSiR w Dolsku po stronie dochodów.
Ponadplanowe dochody dotyczą wpływów z najmu oraz usług.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/150/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

f) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2017.

Mirella Godawa poinformowała, że obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami, zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817). Program
współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z
tymi podmiotami w danym roku oraz stanowi uszczegółowienie przedmiotu tej współpracy.
Niniejszy program określa zasady, zakres i formy współpracy gminy Dolsk z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację zasad partnerstwa i
jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz
gminy do dysponowania środkami publicznymi. Wymienione w programie współpracy
zadania mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności pożytku publicznego, które
wymienione zostały w § 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i jednocześnie stanowią katalog zadań, które gmina Dolsk wskazała jako własne priorytety.
Po konsultacjach przeprowadzonych w dniach od 5 października 2016 r. do dnia 14
października 2016 r. dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 r. zgodnie z uchwałą Nr LI 328/10 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 06 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji nie wprowadzono żadnych zmian do
projektu przedmiotowej uchwały.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/151/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

g) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie.

Mirella Godawa poinformowała, że uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie
ma charakter intencyjny. Jej podjęcie przez Radę Miasta i Gminy Dolsk jest wymogiem
formalnym, wynikającym z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U.z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) stanowiącego, iż szkoła publiczna prowadzona przez
jednostkę samorządu terytorialnego może być zlikwidowana lub przekształcona przez organ
prowadzący z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu uczniom, przez ten organ, możliwości
kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Zgodnie z art. 59 ust. 6
w/w ustawy przepisy dotyczące likwidacji szkoły publicznej zawarte w art. 59 ust. 1-5 stosuje
się zatem odpowiednio w przypadku przekształcenia szkoły, czyli wprowadzenia takiej
zmiany organizacyjnej, która doprowadzi do rozszerzenia, zawężenia lub wprowadzenia
nowego zakresu edukacji danej placówki. Szkoła może być przekształcona po otrzymaniu
pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, wymagana jest też opinia
związków zawodowych funkcjonujących w oświacie. Filia w Małachowie strukturalnie
obejmowała klasy I-III. Z uwagi na bardzo małą liczbę uczniów, wraz z początkiem roku
szkolnego 2016/2017, zajęcia dydaktyczne nie są tam prowadzone, a dzieci uczęszczają do
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Liczba dzieci uczęszczających do
Filii w Małachowie przedstawiała się następująco:
· rok szkolny 2015/2016 - 15 uczniów,
· rok szkolny 2014/2015 - 12 uczniów,
· rok szkolny 2013/2014 - 14 uczniów.
Nauka w oddziałach Filii w Małachowie prowadzona była częściowo w klasach łączonych, co
niekorzystnie wpływało na realizację programu nauczania. Podkreślić należy również, że
latach poprzednich ok. 30% uczniów z obwodu Filii w Małachowie uczęszczało już do
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Warunki nauki w szkole w
Dolsku zapewniają właściwy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego. Uczniowie
korzystają z sali gimnastycznej, stołówki szkolnej, świetlicy, biblioteki i dużej oferty zajęć
pozalekcyjnych, których brak było w Filii w Małachowie. Dzieci z obwodu filii z
miejscowości Małachowo i Księginki do Szkoły Podstawowej w Dolsku dowożone są
autobusem szkolnym pod opieką pracownika szkoły. W budynku Filii w Małachowie od
bieżącego roku szkolnego nie są prowadzone żadne zajęcia edukacyjne, gdyż do szkoły nie
uczęszcza żaden uczeń. W tej sytuacji, w celu uporządkowania istniejącej sytuacji faktycznej
oraz danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej, niezbędne jest podjęcie
uchwały w sprawie zamiaru, a następnie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Dolsku poprzez likwidację Filii w Małachowie.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/152/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
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h) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk.

Maria Marchlewska poinformowała, że Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w dniu 21
października 2016r. złożyły do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres
od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 marca 2017r. Dotychczasowe taryfy zatwierdzone
uchwałą nr XIII/75/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk obowiązują
do dnia 31 grudnia 2016r. Zgodnie z § 6 pkt. 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Budownictwa
w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenia taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 28 czerwca 2006r.
(Dz. U. z 2006r., nr 127, poz. 886 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat
planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności koszty eksploatacji
i utrzymania, w tym podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa oraz opłaty za
korzystanie ze środowiska. Koszty tych opłat i zasady ich naliczania określają obecnie ustawa
Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2016r., poz. 672) oraz
Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze
środowiska na rok 2017 z dnia 29 czerwca 2016r. (M.P. z 2016r., poz. 718). Obecnie trwają
prace legislacyjne dotyczące delegowania tematu opłat za korzystanie ze środowiska pod
zapisy ustawy Prawo wodne, w tym ich wzrost i zróżnicowanie. Brak jednoznacznych
wytycznych dotyczących opłat środowiskowych nie pozwala przedsiębiorstwu na właściwe
wyliczenie nowej taryfy, która obowiązuje przez rok. Z oceny wnioskodawcy przychody
uzyskane z tytułu świadczonych usług na podstawie obowiązujących taryf pokryją w całości
koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf.
Zgodnie z art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139 i 1893, z 2016r. poz. 1250)
rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz
nie dłużej niż o 1 rok.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/153/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

i) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk.

Maria Marchlewska poinformowała, że Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. w dniu 21
października 2016r. złożyły do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie
czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych
przy ul. Polnej w Drzonku. Taryfy zostały zatwierdzone uchwałą nr XIII/75/15 Rady Miasta i
Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r. na czas określony od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia
2016r. Cena zaopatrzenia w wodę dla usług realizowanych przez Spółkę wynosić
ma3,34zł/m3 netto dla wszystkich grup taryfowych, a dopłata dla taryfy zgodnie z uchwałą nr
XIII/76/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r. wynosi 0,41zł netto za
każdy 1m3 wody. Dla usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku
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cena za dostarczanie wody wynosi 2,93zł netto. W celu ujednolicenia cen za dostarczanie
wody do wszystkich odbiorców usług na terenie gminy Dolsk podjęcie uchwały w brzmieniu
zaproponowanym jest w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/154/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

j) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Skarbnik Maria Woroch poinformowała, że na podstawie umowy nr 302/U/400/566/2011 z
dnia 16.12.2011 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu , z dniem 13.09.2016 r. umorzył Gminie Dolsk kwotę 312 000,000 PLN tj 20%
zaciągniętej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami,
przepompownie ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i Małachowo gm. Dolsk
wraz z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w miejscowości Dolsk – I
etap”. Zgodnie z zawartą umową, powyższa kwota powinna być wykorzystana na
przedsięwzięcia proekologiczne potwierdzone stosowną uchwałą Rady Miasta i Gminy, którą
należy przekazać Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w załączniku nr 2
do Uchwały Nr XXIII/139/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 września 2016 r., w
wydatkach majątkowych, wpisane jest zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dolsku,
rozbudowa oczyszczalni ścieków – poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości
Dolsk”. Jest to przedsięwzięcie proekologiczne.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/155/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

k) nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowieczek.

Maria Marchlewska przywołując art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym stwierdziła, iż do wyłącznej własności rady gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych, a także wnoszenia pomników. Art. 8 ust 1a ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych warunkuje podjęcie przez radę miasta i gminy uchwały w
sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, uzyskaniem pisemnej zgody właściciela. W
wyniku podziału działki nr 49/43 powstały działki przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną oraz działka stanowiąca drogę. Droga ta oznaczona w ewidencji
gruntów jako działka nr 49/60 położona w miejscowości Nowieczek stanowi własność osoby
fizycznej. Pismem z dnia 31.10.2016r. (data wpływu 03.11.2016r.) właściciel przedmiotowej
drogi, wyraził zgodę na nadanie jej nazwy Jagodowa.
Radny Jan Rzepczyński zapytał czy przedmiotowa ulica jest zamieszkała?
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Maria Marchlewska odpowiadając wyjaśniła, że omawianym terenie wydzielono działki,
czego efektem będą prawdopodobnie wnioski o nadanie numeru.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy są to działki rekreacyjno-letniskowe?
Maria Marchlewska zadeklarowała, że powyższą informację sprawdzi.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/156/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

l) nabycia nieruchomości położonej w Dolsku.
Maria Marchlewska przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w związku ze
zrealizowaną inwestycją celu publicznego polegającą na przebudowie i budowie dróg
gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr
4073Pdokonano podziału działek położonych w Dolsku. W wyniku podziału powstały działki
o nr 653/1, nr 721/1, nr 727/1, nr 728/1, nr 729/1, nr 730/1, nr 731/1, nr 732/1, nr 733/1, nr
734/3, nr 735/3, nr 736/3, nr 737/3 i nr 738/3 zajęte pod poszerzenie drogi ul. Brzozowa o
ogólnej powierzchni 1185 m2 . W dniu 12.09.2013r. w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa
Kubiszewskiego w Śremie została spisana przedwstępna umowa sprzedaży Nr Rep A
8520/2013 pomiędzy Gminą a właścicielami nieruchomości . Niniejsza umowa notarialna
była niezbędna do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji. Gmina musiała wykazać się
prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Strony umówiły cenę na kwotę
10 zł za 1 m2 gruntu działek, które powstaną w wyniku podziału. Postanowiono, że
przyrzeczoną umowę bądź umowy sprzedaży zawarte zostaną najpóźniej do dnia 31 grudnia
2016r.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/157/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

ł) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2017 roku.

Maria Marchlewska poinformowała, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z zm.) rada gminy określa w drodze
uchwały corocznie program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ww. ustawy.
Program obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak :
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w Schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
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7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt. Projekt programu stosownie do art. 11a ust. 7 został przekazany do
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Śremie, kołom łowieckim, Fundacji
Dr Lucy oraz zamieszczony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.dolsk.pl w
celu zaopiniowania przez organizacje społeczne działające na obszarze gminy, których
statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Zainteresowane podmioty miały
możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie w sprawie poddanej konsultacji.
Biorąc powyższe pod uwagę po uzyskaniu opinii:
1) Koło Łowieckie Nr 76 "KNIEJA" w Książu Wlkp;
2) Koło Łowieckie Nr 75 "KNIEJA" w Dolsku;
3) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Śremie
przedstawia się projekt radnym celem uchwalenia.

Radny Jan Rzepczyński zapytał o wzrost środków w przybliżeniu 60% w stosunku do roku
poprzedzającego?
Maria Marchlewska wyjaśniła, że wzrost związany był ze środkami przeznaczonymi na
rozbudowę obiektu służącemu niesieniu pomocy zwierzętom bezdomnym.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/158/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

m) wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki
poprzez włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu
ewidencyjnego wsi Księginki oraz wystąpienia z wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Dolsk i
sołectwa Księginki.

Maria Marchlewska przypomniała, że w dniu 23.10.2016 r  w godz. 8.00 – 16.00 w sali
widowiskowej w Dolsku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami miasta Dolska
i sołectwa Księginki w sprawie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez
włączenie do obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu  ewidencyjnego wsi
Księginki.
W konsultacjach wzięło udział:
a/ 20 mieszańców wsi Księginki (na 186 osób uprawnionych)., czyli głosowało 10,8%
uprawnionych mieszkańców Księginek.  Za proponowaną zmianą opowiedziało się 7 osób
czyli 35 % głosujących, a przeciwnych zmianie  było 13 osób czyli 65% głosujących
mieszkańców Księginek.
b/ 60 mieszkańców miasta Dolska (na 1250 osób uprawnionych)., czyli głosowało 4,8%
uprawnionych mieszkańców Dolska.  Za proponowaną zmianą opowiedziały się 34 osoby
czyli 57 % głosujących, a przeciwnych zmianie  było 26 osób czyli 43% głosujących
mieszkańców Dolska.
Wynik konsultacji  stanowi dla Rady Miasta i Gminy Dolsk podstawę do oceny, czy celowym
jest wystąpienie z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę granic administracyjnych miasta
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Dolska poprzez włączenie w jego granice części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki o pow.
12.3685 ha wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.
Do wniosku dołącza się niezbędne dokumenty, mapy i informacje zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 310) w sprawie trybu
postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia
i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i
zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.

Radny Jacek Woroch podzielił się informacją, która przekonała radnego do zmiany
poglądów a mianowicie, gdy służby ratownicze otrzymują wezwanie pod adres niebędący
integralną częścią wskazanej miejscowości domyślnie kierują się centralną część
miejscowości, przez co zostaje wydłużony czas niesienia pomocy. Argumenty przemawiające
przeciwko zmianie granic dotyczą dwóch właścicieli nieruchomości z czego jeden z nich
wnioskował o przedmiotową zmianę granic. Ponadto należy porządkować takie sytuacje aby
nie stwarzać dwuznacznych sytuacji. Swoją dygresję radny zakończył prośbą do radnych o
dogłębne przemyślenie tematu.
Radny Marek Jurga odnosząc się do wypowiedzi radnego Jacka Worocha poinformował, że
zgadza się z przedmówcą, jednakże wspomniane sytuacje zdarzają się w każdej wiosce.
Wynik konsultacji jest bezwzględny i należy uszanować wolę wszystkich mieszkańców.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej wyrażenia opinii w
przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do obrębu
ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki oraz wystąpienia z
wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Dolsk i
sołectwa Księginki.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Za przyjęciem projektu głosowało 5 radnych, 8 radnych wypowiedziało się przeciw i 2
radnych wstrzymało się od głosu.
Zatem uchwała nie została przyjęta.

n) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2017.

Projekt uchwały omówiła Maria Schneider informując,  że  zgodnie  z  ustawą z  dnia  26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi ( Dz.U.
z 2016 r. poz. 487) Rada Miasta i Gminy uchwala corocznie Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wytycza główne kierunki działań
profilaktycznych oraz działań mających na celu rozwiązywanie problemów alkoholowych i
pomoc rodzinom osób uzależnionych. Rok 2017 będzie kolejnym rokiem realizacji programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, której jest kontynuacją wielu działań
zainicjowanych w latach poprzednich. Gminny Program określa zakres i formę realizacji
zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Jego nadrzędnym celem jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i
naprawczych, zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów
alkoholowych i zmniejszania rozmiarów problemów, które aktualnie występują. Program
będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku. Z mocy ustawy inicjatorem
i koordynatorem realizacji zadań jest Miejsko-Gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych powoływana przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
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Radny Jarosław Kaczmarek przypomniał, iż w roku poprzednim prosił o zwiększenie
środków na dofinansowanie imprez promujących zabawę bez alkoholu podając przykład
dofinansowania 150zł, które otrzymało sołectwo Mełpin na zorganizowanie imprezy
plenerowej.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła, aby Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych zwiększyła środki przeznaczane na organizowanie imprez promujących
zabawę bez alkoholu.
Maria Schneider poinformowała, że 50% budżetu KRPA stanowi dofinansowanie do wyżej
wspomnianych imprez. Należy mieć na uwadze że organizacji wnioskujących o
dofinansowanie na gminie jest dużo. Założeniem komisji jest udzielenia dofinansowania
każdej z organizacji wnioskującej, wobec czego dofinansowanie do poszczególnej imprezy
może stanowić symboliczne wsparcie finansowe.
Przewodnicząca KRPA poinformowała, że można zwiększyć wysokość środków
przeznaczanych na dofinansowanie imprez plenerowych kosztem ograniczenia środków
przeznaczanych na wyposażanie świetlic wiejskich.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXV/159/16 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Wiesława Szermelek odnosząc się do projektu budżetu na 2017 rok zasugerowała
aby środki zaplanowane na realizację prac związanych z budową świetlicy na ul. Podrzekta
przeznaczyć na poprawę dróg gminnych wskazując drogę za kościołem Św. Wawrzyńca.
Radny Jacek Woroch wspomniał, iż Komisja Oświaty, Kultury i Sportu ma wyznaczyć
termin posiedzenia, którego tematem jest omówienie projektu budżetu na 2017 rok, wobec
powyższego sugestia radnej Wiesławy Szermelek jest przedwczesna.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

Mieszkaniec gminy nawiązując do złożonej petycji mieszkańców Dolska w sprawie budowy
obwodnicy Dolska prosiłby o informowanie mieszkańców o postępie działań w powyższej
sprawie.

Radny Henryk Grycz prosi o monitowanie w sprawie uporządkowania zarośniętej drogi
Nowieczek-Rusocin, gdyż ostatnio doszło do kolizji autobusu z samochodem osobowym
przez ograniczenie widoczności.

Ad.11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XXV Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


