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PROTOKÓŁ NR XXVII/17

z XXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 15 lutego 2017 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. Magdalena Surmicka 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 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 XXVI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:
• Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie,
• Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z jednostkami
budżetowymi i zakładami budżetowymi;
b)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dolsku;
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c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp.zo.o.
w Śremie;
d) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp.zo.o.
w Śremie;
e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego;
f) przekazania majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Dolsku;
g) przekazania majątku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej;
i) przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXVI 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 sprawozdanie z działalności

międzysesyjnej, 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. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego.

Mirella Godawa przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z analizą poniesionych wydatków na
wynagradzania nauczycieli w odniesieniu do średnich wynagrodzeń wg Karty Nauczyciela
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dolsk co stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

Radny Jacek Woroch poinformował, że dzisiejsza sesja będzie nagrywana kamerą cyfrową
dla potrzeb edukacyjnych gimnazjalistów z Dolska.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała radnych o wyrażenie zgody na nagrywanie?
Radni jednogłośnie wyrazili aprobatę na nagrywanie obrad.

Ad.7. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:
• Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie
Maria Banaszak przedstawiła sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Masłowie za 2016 rok co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Maria Banaszak zapytana o zatrudnienie nauczycieli wynikające ze zmian w oświacie
poinformowała, że na szczeblu gminnym musi paść decyzja czy należy zwiększyć godziny
czy zapewnić zatrudnienie nauczycielom z gimnazjum w Dolsku.
• Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku.
Wojciech Dudziński przedstawił sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Dolsku za 2016 rok co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wojciech Dudziński zapytany o administrowanie budynkiem w Masłowie poinformował, że
funkcję administratora będzie pełnił do czasu wygaśnięcia filii Szkoły Podstawowej w
Małachowie tj. do sierpnia 2017r.
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał o wykazane zaległości w płatności składek ZUS dla
Szkoły Podstawowej w Masłowie.
Maria Banaszak wyjaśniła że składki w płatnościach zostały uregulowane w terminie tj. do 5
następnego miesiąca.
Burmistrz Henryk Litka podziękował za pracę i zaangażowanie pracowników, którego
odzwierciedleniem są efekty i osiągnięcia uczniów tychże szkół.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) zasad ustalenia i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z jednostkami
budżetowymi i zakładami budżetowymi.

Magdalena Surmicka poinformowała, że zgodnie z art. 15 ust. 4a  ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych jednostka budżetowa i zakład  budżetowy mogą otrzymać z
budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia
podatku od towarów i usług, z tym że ich wysokość nie może być wyższa niż wynikająca z
rozliczenia tego podatku związanego z tą jednostką budżetową lub z tym zakładem
budżetowym. Art. 16 ust. 2 pkt. 6 określa, iż zasady ustalania i przekazywania środków
finansowych wynikających z rozliczenia podatku VAT związanego z jednostką budżetową
lub zakładem budżetowym określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego –
rada gminy.

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

Uchwała nr XXVII/174/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

b) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Dolsk dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Dolsku.
Maria Marchlewska poinformowała, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku w dniu
18 stycznia 2017r. złożył do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wniosek o zatwierdzenie taryf
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dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z
zestawieniem poniesionych kosztów i przychodów za 2016 rok i planowanych kosztów i
przychodów w 2017 roku. W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę została
wprowadzona taryfa dwuczłonowa niejednolita, która
obejmuje:
1) pierwszy człon – cena wody w zł/m3;
2) drugi człon – stawka opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia
usług urządzeń wodociągowych w zł/odbiorcę usług/m-c.
Z przedstawionej kalkulacji wynika, że cena zaopatrzenia w wodę ulegnie wzrostowi o
0,02zł/m3 w stosunku roku ubiegłego. Do świadczonych usług zaopatrzenia w wodę zostanie
również doliczona opłata abonamentowa uzależniona od wielkości zapotrzebowania na wodę
złożonego przez odbiorcę. Wysokość opłaty abonamentowej nie ulegnie zmianie w stosunku
do roku ubiegłego. Cena za odprowadzanie ścieków bytowych według kosztów winna
wynosić 7,45zł/m3. Uzyskana dotacja z budżetu gminy pozwoli ustalić cenę dla odbiorcy w
wysokości 6,35zł/m3 co stanowi wzrost o 0,08zł/m3 bez względu na grupę odbiorców. Cena
za odprowadzanie ścieków przemysłowych zgodnie z wnioskiem winna wynosić 7,45zł/m3
bez względu na grupę odbiorców. Do proponowanych cen i opłat zostanie doliczony
obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

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

Uchwała nr XXVII/175/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp.zo.o. w
Śremie.
Maria Marchlewska poinformowała, że Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w dniu 20 stycznia
2017r. złożyły do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk wniosek o przedłużenie czasu
obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia
1 kwietnia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. Taryfa dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o.
została zatwierdzona uchwałą Nr XIII/75/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada
2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy
Dolsk, która obowiązywała do dnia 31 grudnia 2016r. Na wniosek spółki dotychczasowa
taryfa została przedłużona uchwałą Nr XXV/153/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30
listopada 2016r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk na okres 1 stycznia 2017r. do dnia
31 marca 2017r. 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. W planie ekonomiczno-finansowym na rok 2017
spółka uwzględniła wzrost sprzedaży świadczonych usług przy zachowaniu obecnie
obowiązujących cen i stawek opłat oraz koszty zapewniające właściwą jakość i niezawodność
świadczonych usług, jak również realizację planów inwestycyjnych ujętych w wieloletnim
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017-2019.
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)
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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 XXVII/176/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

d) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp.zo.o. w
Śremie.
Maria Marchlewska poinformowała, że Śremskie Wodociągi Sp. z o. o. w dniu 20 stycznia
2017r. 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 na okres od 1 kwietnia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Taryfy zostały
zatwierdzone uchwałą nr XIII/75/15 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 listopada 2015r. w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk na
czas określony od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r., a cena dla wszystkich grup
taryfowych wynosi netto 3,34zł/m3. Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie
czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy na okres od 1 kwietnia 2017r. do 31 grudnia
2017r. Dla usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku w
analogicznym okresie cena za dostarczanie wody będzie wynosić 2,95zł 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 XXVII/177/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

e) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego.
Mirella Godawa poinformowała, że Obowiązek podjęcia przez organy stanowiące jednostki
samorządu terytorialnego uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wynika wprost z przepisu art. 206
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60), zgodnie z którym, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Aktualnie na terenie Gminy Dolsk funkcjonuje
jedno samodzielne gimnazjum i dwie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym
jest gmina Dolsk. Reforma oświaty wprowadzająca wyłącznie ośmioletnie publiczne szkoły
podstawowe wymusza zmiany w strukturach organizacyjnych szkół funkcjonujących na
terenie gminy. Zgodnie z art. 117 ust. 1 i art. 118 w/w ustawy z dniem 1 września 2017 roku
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa staje się z mocy prawa ośmioletnią szkołą
podstawową. Na terenie gminy Dolsk pozostaną zatem dwie szkoły podstawowe:
a) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku,
b) ośmioletnia Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie.
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Zmiana organizacyjna dotyczyć będzie głównie Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich
w Dolsku, które zakończy swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 roku i zostanie
odpowiednio włączone z dniem 1 września 2017 roku w struktury ośmioletniej Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku. Tym samym Szkoła Podstawowa im.
Janusza Kusocińskiego w okresie od dnia 01.09.2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
funkcjonować będzie jako szkoła podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi. Ośmioletnie
szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Dolsk będą szkołami o pełnej strukturze
organizacyjnej, obwód szkół nie ulegnie zmianie w stosunku do obecnie obowiązującego.
Szkoła Podstawowa w Dolsku funkcjonować będzie w obecnym budynku (ul. Kościańska 4)
oraz w budynku włączonego gimnazjum (ul. Kościańska 8a) – obiekty położone są w
bezpośredniej bliskości (dzieli je obszar boiska szkolnego), natomiast lokalizacja Szkoły
Podstawowej w Masłowie pozostanie bez zmian. Do nowego planu sieci szkół dostosowany
zostanie także system dowozów uczniów. Docelowo – analizując strukturę demograficzną - w
Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku będzie funkcjonowało ok 16
oddziałów (średnio po 2 na każdym poziomie), a liczba uczniów oscylować będzie w
granicach 320. Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych w budynku obecnego
gimnazjum umożliwi uczniom korzystanie z nowoczesnej i bogato wyposażonej bazy
dydaktycznej (pomoce i sprzęt multimedialny) oraz w pełni zaspokoi potrzeby lokalowe. W
przypadku Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie przewidywana struktura to 8
oddziałów z liczbą uczniów w granicach 120-130. Gmina będzie dążyć, by zapewnić warunki
lokalowe pozwalające na edukację jednej, a docelowo dwóch dodatkowych klas. Zgodnie z
obecnie funkcjonującą siecią szkół, część uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dolsk,
uczęszcza do szkół prowadzonych przez gminy ościenne. By współpraca na tym polu mogła
zostać kontynuowana również w nowym ustroju szkolnym, podjęte zostały stosowne kroki
prawne, których celem jest zawarcie nowych porozumień z gminą Śrem, Książ Wielkopolski i
Borek Wielkopolski. Pozwoli to formalnie uregulować dalszą naukę zarówno w okresie
dostosowawczym, jak również po 1 września 2019 roku. Niniejsza uchwała zostanie
przekazana, celem zaopiniowania – zgodnie z procedurą wskazaną w ustawie – Przepisy
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz
związkom zawodowym.

Radny Hieronim Szczepaniak zapytał czy podjęcie powyższej uchwały będzie skutkować
połączeniem przedmiotowych szkół czy nie?
Mirella Godawa potwierdziła, że zatwierdzenie powyższej uchwały przez radnych będzie
skutkować scaleniem szkół dodając, iż forma uchwały jest skonstruowana na podstawie
przepisów regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie przejściowym.
Mirella Godawa na prośbę Przewodniczącej Janiny Pawełczyk przedstawiła zgromadzone
opinie pytanych środowisk o formę uregulowania okresu przejściowego dla oświaty w Dolsku
i tak:

· Opinia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Dolsku stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

· Opinia Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Dolsku stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

· Opinia Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

· Opinia  Rady  Rodziców  przy  Gimnazjum  im.  Powstańców  Wlkp.  w  Dolsku  stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
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Mirella Godawa na zadane pytanie przez Radnego Hieronima Szczepaniaka poinformowała,
że bez względu na podjętą decyzję od 1 września 2017 roku nie ma naboru do szkół
gimnazjalnych.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XXVII/178/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
1 radny głosował przeciwko podjęciu uchwały,
1 radny wstrzymał się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. nr 16 do protokołu.

Radny Jacek Woroch podziękował radnym za podjętą decyzję, deklarując gotowość do
współpracy.

f) przekazania majątku Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w
Dolsku.
Maria Marchlewska poinformowała, że w związku z regulowaniem spraw majątkowych
zaistniała konieczność przekazania mienia będącego efektem zrealizowanej inwestycji wraz z
przynależnym gruntem Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dolsku, który w
swoim statucie ma obowiązek zarządzania obiektami sportowymi.

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

Uchwała nr XXVII/179/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

g) przekazania majątku Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku.

Maria Marchlewska poinformowała, że w związku z regulowaniem spraw majątkowych
zaistniała konieczność przekazania mienia będącego efektem zrealizowanych inwestycji
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku, który w swoim statucie ma obowiązek
zarządzania mieniem służącym zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

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

Uchwała nr XXVII/180/17 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

h) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji statutowej.

Janina Pawełczyk poinformowała, że wystąpiła z wnioskiem o poszerzenie przedmiotu
działania doraźnej Komisji Statutowej, powołanej w celu dokonania analizy zapisów
rozdziałów Statutu, regulujących organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady oraz
zaproponowania nowego brzmienia tych rozdziałów, uwzględniających rozwiązania, które
pracę tego organu usprawnią, o rozdział VI Statutu Gminy, zatytułowany: "Zasady i tryb
działania Komisji Rewizyjnej".
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXVII/181/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

i) przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Nowieczek na lata 2017-2022.

Mirella Godawa poinformowała, że Strategia rozwoju miejscowości Nowieczek na lata 2017-
2022, wypracowana została przez członków Grupy Odnowy Wsi, członków Rady Sołeckiej i
aktywnych społecznie mieszkańców wsi Nowieczek w ramach programu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska Odnowa Wsi". Strategia
określa drogę do wyznaczonego celu, jakim jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy
jego rozwojowi poprzez uporządkowanie działań podejmowanych przez różne grupy
społeczności lokalnej. Strategia rozwoju miejscowości Nowieczek jest dokumentem, w
którym została opisana obecna sytuacja sołectwa i na tej podstawie zdefiniowano podstawowe
obszary problemowe. Niezbędne działania w celu uzyskania poprawy sytuacji rozwoju
lokalnego mają doprowadzić do tego, aby sołectwo było przyjaznym i atrakcyjnym miejscem
zamieszkania, pracy i odpoczynku. Strategia jest dokumentem otwartym. Komunikowanie
Strategii poprzez konsultacje z mieszkańcami, zebrania wiejskie oraz działania promocyjne
będą miały istotny wpływ na kształtowanie przyszłościowego wizerunku wsi.

Radny Jacek Woroch poinformował, że ceni sobie inicjatywy które integrują społeczeństwo
jednakże jest pełen obaw czy budżet gminy sprosta zobowiązaniom wynikającym z
powyższych planów. Ponadto przypomniał wcześniejsze ustalenia Rady, kładące duży nacisk
na oszczędzanie prowadzące do wcześniejszego wykupu obligacji , a nie inwestowania w
nowe projekty.
Mirella Godawa wyjaśniła, że na moment składania wniosku gmina musi zapewnić środki w
budżecie w wysokości oszacowanych kosztów wynikających z kosztorysu inwestorskiego tj.
ponad 105.000zł. Wspomniała również o możliwości złożenia oświadczenia przez Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk, że gmina zapewni finansowy wkład własny w wymaganej wysokości
zgodnie z treścią składanego wniosku, które do 7 kwietnia br. musi mieć odzwierciedlenie w
uchwale budżetowej. Ponadto przypomniała, że pozyskanie środków z dotacji Urzędu
Marszałkowskiego stanowić może 70% kosztorysu inwestorskiego, jednakże nie więcej niż
30.000zł. Wobec powyższego źródło finansowania inwestycji stanowić będzie:

· 30.000zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
· 10.000zł Fundusz sołecki Nowieczek
· pozostała kwota tj. ponad 65.000zł budżet gminy.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odpowiadając na pytanie radnego Jacka Worocha
dotyczące miejsca oświetlenia poinformowała, że budowa oświetlenia dotyczy ulicy
Wiklinowej i Wierzbowej. Ponadto wyjaśniła że przedmiotowe oświetlenie stanowić będzie
majątek gminy. Przewodnicząca wskazując źródło finansowania kwoty 65.000zł wskazała
zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w ramach funduszu sołeckiego, która w
rzeczywistości stanowić będzie 20.000zł. Różnica ta wynika z rozbieżności między
kosztorysem inwestorskim a kosztorysem ofertowym ( różnica stanowi częstokroć 40-50%
inwestycji). Przypuszczalna kwota ofertowa 60.000zł  przedstawiona przez Przewodniczącą
Rady oparta jest o wcześniejsze zapytanie przykładowego wykonawcę. Ponadto zeszłoroczne
dochody budżetu gminy wynikające ze zwrotu części wydatków poniesionych przez gminę w
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ramach funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na wydatki oświatowe finansowane
subwencją, która z kolei w 2016 roku  została zmniejszona bez wcześniejszej zapowiedzi.

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

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Uchwała nr XXVII/182/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
7 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
2 radnych głosowało przeciwko podjęciu uchwały,
5 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 7 głosami i stanowi zał. nr 20 do protokołu.

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Wiesława Szermelek wspominając o nierównościach w chodniku na ulicy
Garncarskiej na wysokości Kościoła Św. Ducha poprosiła o wykonanie prac gdyż
wspomniane nierówności  stanowią przeszkodę dla osób niepełnosprawnych i pieszych z
wózkami dziecięcymi.
Radny Marek Jurga zwrócił uwagę na taką samą sytuację w miejscowości Masłowo
przyłączając się do prośby o interwencję.

Radny Zenon Rusiak czy zapadła decyzja w sprawie uszkodzonego przepustu w obrębie
gruntów Międzychód w miejscowości Pinka.

Radny Hieronim Szczepaniak odczytał złożony wniosek o oznakowanie, który stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.

Burmistrz Henryk Litka odpowiadając na powyższe pytania poinformował, że naprawą
zgłoszonej usterki przy ulicy Garncarskiej zajmiemy się niezwłocznie. Natomiast w sprawie
przepustu prowadzona jest korespondencja z Nadleśnictwem Piaski gdyż nadleśnictwo
ostatecznie nie wyraziło się w przedstawionej propozycji przekształcenia drogi leśnej w drogę
publiczną.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że na stronie internetowej Dolsk.pl została
stworzona zakładka OBWODNICA DOLSKA. Ponadto mówiąc o koncepcjach przebiegu
obwodnicy należy wykluczyć stronę zachodnią z uwagi na ukształtowanie terenu, strona
wschodnia byłaby właściwym terenem gdyż wykorzystanie istniejących dróg gminnych
pozwoli na redukcję kosztów inwestycji. Otrzymaliśmy ustną i pisemną deklarację Marszałka
Województwa Wielkopolskiego że przy aktualizacji planu inwestycyjnego w I kwartale
2017r. zostanie wpisana budowa obwodnicy.

Ad.10 Wolne głosy i wnioski.

Mieszkaniec gminy Dolsk prosząc o udzielenie głosu został zapytany przez Przewodniczącą
Rady czy wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych?
Jerzy Grzelka wyraził zgodę na publikowanie danych osobowych, podziękował za zakładkę
OBWODNICA DOLSKA prosząc aby w tymże miejscu opublikować petycję mieszkańców
Dolska w sprawie budowy obwodnicy skierowaną do Rady Miasta i Gminy Dolsk w dniu
03.10.2016r.
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Nawiązując do propozycji przebiegu obwodnicy Burmistrz Henryk Litka wspomniał że
obecna dokumentacja nie zawiera szkicu sytuacyjnego, a wyżej wspomniana koncepcja ma
poparcie lokalnego rolnika którego grunty sąsiadują z wspomnianymi drogami gminnymi co
pozwoliłoby w porozumieniu z właścicielem gruntów zapewnić teren na drogę - obwodnicę.

Maria Marchlewska wyjaśniając wcześniejszą korespondencję dotyczącą obwieszczenia
Wojewody Wielkopolskiego poinformowała, że obwieszczenie dotyczyło uregulowań
podjętych działań minionych latach które zostały zaskarżone przez mieszkańca Krobi i nie
należy wiązać z ostatnio podjętą inicjatywą przez mieszkańców Dolska.

Przewodnicząca Janina Pawelczyk zapytała czy umieszczenie petycji mieszkańców
dotycząca obwodnicy na stronie internetowej dolsk.pl będzie zgodne z przepisami.
Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, że jeśli będzie możliwe to petycja
zostanie umieszczona w zakładce OBWODNICA DOLSKA.
Jerzy Grzelka zaproponował aby zaprosić Marszałka na spotkanie na którym należy prze
propozycję przebiegu drogi.

Mieszkaniec gminy Dolsk prosząc o udzielenie głosu, nie wyraził zgody na publikowanie
danych osobowych. Następnie pokrótce zreferował pozyskaną dokumentację dotyczącą
budowy obwodnicy.
Przewodnicząca Janina Pawelczyk poprosiła o udostępnienie powyższych dokumentów w
celu utworzenia kopi, na co mieszkaniec gminy się zgodził.
Ponadto mieszkaniec gminy zapytał czy została sporządzona dokumentacja techniczna w
2002r. jeśli nie to dlaczego?
W odpowiedzi Burmistrz Henryk Litka poinformował, że dokumentacja zaprezentowana
przez mieszkańca gminy została pozyskana z Urzędu Miasta i Gminy Dolska w trybie ustawy
o dostępie do informacji publicznej. Odpowiadając na pytanie mieszkańca gminy wyjaśnił, że
powyższa dokumentacja nie została stworzona z uwagi na brak możliwości realizacji
inwestycji, tutaj należy mieć na względzie okres ważności dokumentacji. Wobec czego
wydatki związane z dokumentacją byłyby środkami wyrzuconymi w błoto.

Ad.ll. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


