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PROTOKÓŁ NR XXXIII/17

z XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 lipca 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. Mieszkaniec gminy Dolsk

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby, oraz

wszystkich obecnych na sesji stwierdzając, że na sali obecnych jest 15 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała, że jest to sesja nadzwyczajna i
następnie odczytała porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję, który  przedstawia się
następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy Dolsk oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017
rok.
4. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad.3. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego Gminy Dolsk oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała o korespondencji Prokuratury
Rejonowej w Śremie skarżącą „uchwałę Rady Miejskiej w Dolsku Nr LII/341/10 z dnia
27.10.2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania”. Następnie
odczytała kwitując, że powyższa uchwała skonstruowana jest właściwie, błędem jest brak
zapisu dotyczącego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że po upływie 7 lat Prokuratura dopatrzyła się, że
uchwała winna być publikowana, następnie poprosił Sekretarza MiG Dolsk o szczegółowe
wyjaśnienie i omówienie powyższego projektu uchwały.
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Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak poinformowała, że w dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła
w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (
Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze. zm.), która nałożyła na gminy m.in. obowiązek tworzenia
zespołów interdyscyplinarnych. Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła stosowną uchwalę w
dniu 27 października 2010 r. Uchwale nie nadano statusu przepisu prawa miejscowego, a jej
kształt nie został zakwestionowany przez organ nadzoru. Biorąc pod uwagę aktualne
stanowisko sądów administracyjnych (I OSK 1922/11 z dnia 11.01.2012r. oraz II OSK
1922/11 z dnia 11.01.2012r.), z których wynika, że przedmiotowa uchwała winna zostać
opublikowana w dzienniku urzędowym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała Zarządzenie nr 48/14 Burmistrza Miasta i
Gminy Dolsk na podstawie, którego powołuje się Zespół Interdyscyplinarny do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Dolsk.

Potwierdzono sprawdzenia przez Mecenasa projektu uchwały pod względem formalno-
prawnym.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i
przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem.

Uchwała nr XXXIII/210/17 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała Uchwałę Nr 15/914/2017 Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 lipca 2017r., która wskazuje i
wyznacza termin usunięcia naruszeń zasad spójności w podjętej Uchwale XXXII/208/17
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21.06.2017r. Informując jednocześnie iż powyższe
zalecenia stanowią podstawę zgłoszonego projektu uchwały zmieniającego uchwałę w
sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.
Magdalena Surmicka poinformowała, że dodaje się załącznik nr 1 do niniejszej uchwały w
związku z otrzymaniem dotacji celowych na realizowanie zadań na podstawie umów lub
porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dowozy dzieci do
szkół ponadgimnazjalnych – 6 000,00, dotacja na zakup sprzętu dla OSP – 3 300,00 oraz
dotacja na finansowanie inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej – 79 875,00).
Załącznik ten jest kolejnym załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej nr XXVI/168/16 z dnia
28 grudnia 2016 r. Tym samym uchyla się załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/208/17 z dnia
21 czerwca 2017r. Treść uchwały uzupełnia się o informację o wysokości dotacji i środków
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 272 939,71. Wprowadza się prawidłową kwotę wydatków
na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 321 203,22.

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

Uchwała nr XXXIII/211/17 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad.11. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


