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PROTOKÓŁ NR XXXII/17

z XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 21 czerwca 2017 roku
od godz. 12.30 do godz. 15.50

Lista radnych obecnych na sesji stanowi 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. Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
5. Maria Woroch – Z-ca Kierownika Referatu Finansowego
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. Barbara Wierzbińska -  Dyrektor Gimnazjum im Powstańców Wlkp. w Dolsku
11. Ks.Tomasz Buliński -  Proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Dolsku
12. Mieszkańcy gminy Dolsk
13. 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 15 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 XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Wręczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk odznaki  pamiątkowej „Za Zasługi

dla Miasta i Gminy Dolsk” Pani Barbarze Wierzbińskiej i Ks. Proboszczowi
Tomaszowi Bulińskiemu.

7. Przerwa w obradach (30 minut).
8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok,
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b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,
c) zgłoszenia sołectwa Błażejewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-

2020”,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2017-

2029.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za”.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI  Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając głos w 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 – 15 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. Wręczenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk Odznaki Pamiątkowej „Za
Zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” Pani Barbarze Wierzbińskiej i Ks. Proboszczowi
Tomaszowi Bulińskiemu.

Głos zabrał Burmistrz, który przypomniał, że podczas ostatnich obrad sesyjnych radni
przychylnie ustosunkowali się do wniosku o nadanie odznak „Za Zasługi dla Miasta i Gminy
Dolsk” Pani Barbarze Wierzbińskiej i Ks. Tomaszowi Bulińskiemu. Następnie zostały
odczytane zasługi wyżej wymienionych osób, jako uzasadnienie wniosku o nadanie
odznaczeń- załącznik nr 5 i 6 do protokołu.
Burmistrz, Przewodnicząca Rady oraz Pani Sekretarz  przystąpili do wręczenia odznaczeń.

Pani Barbara Wierzbińska serdecznie podziękowała zebranym  za przyznanie
odznaki,  wzruszona  przyznała,  że  to  wszystko  co  dziś usłyszała  o  sobie  z  ust  Burmistrza
nie byłoby możliwe bez udziału i pomocy rodziców, uczniów, grona pedagogicznego.
Podkreśliła, że ten moment jest dla niej szczególnie ważny, gdyż to już  trzecie odznaczenie,
które trafiło do jej  domu rodzinnego -  wcześniej takie wyróżnienie  otrzymali rodzice Pani
Barbary.

Ks. Tomasz Buliński swoje podziękowanie zaczął od stwierdzenia, że przede
wszystkim pełni posługę kapłańską, ale w Dolsku trafił na bardzo podatny grunt
do przeprowadzania różnych ciekawych incjatyw. Podkreślił, że uzyskiwał wsparcie



3

od parafian w organizacji imprez kulturalnych. Również młodzież z chęcią przyłączała się
i wspierała jego poczynania. Wyraził radość z  możliwości spędzenia  tutaj 6 lat, w pięknej,
zielonej okolicy i jak stwierdził  bardzo żałuje, że nastał już czas rozstania, ale został
powołany do pełnienia kolejnej ważnej roli w swoim życiu i od 1 lipca będzie pełnił funkcję
proboszcza w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu.

Zarówno Pani Barbara Wierzbińska, jak i ks. Tomasz Buliński wyrazili serdeczne
podziękowania za tak zaszczytne wyróżnienie i  możliwość wpisania się na stałe w lokalną
historię.
Ad.7. Przerwa w obradach (30 minut).
Przewodnicząca zgodnie z porządkiem obrad ogłosiła 30 min. przerwę.
O godz. 13.50 przystąpiono do wznowienia obrad.

Ad.8. Następnie Przewodnicząca, zarządziła przejście do pkt 8 - rozpatrzenie projektów
uchwał wg  porządku obrad.
Pani Janina Pawełczyk podkreśliła, że przedmiotem obrad jest zatwierdzenie sprawozdań
finansowych oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi.

Materiały w postaci sprawozdania z wykonania budżetu i informacji o stanie mienia
komunalnego wszyscy radni otrzymali i mieli możliwość zaznajomienia się z ich zawartością.

Dokumenty te ponadto zostały poddane szczegółowej analizie na wspólnym
posiedzeniu komisji rady w dniu 14 kwietnia br. oraz na posiedzeniach poszczególnych
komisji w przedmiotowym temacie.

Dla dopełnienia formalności w toku dzisiejszych obrad omówione zostaną
poszczególne sprawozdania oraz wymagane prawem opinie.

Ad 8a). Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2016 rok

· Sprawozdanie roczne, które podlega na dzisiejszej sesji zatwierdzeniu
przedstawił Burmistrz w kilku punktach.

Na dzień 31.12.2016 r. gmina posiadała zobowiązania w wysokości 12.611.479,02 zł.
Składały się na nie:
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Drzonek i Wieszczyczyn 120.000,-

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Małachowo Księginki II etap 1.187.860,-

- emisja obligacji komunalnych 10.713.000,-
- kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego 90.000,-
- pożyczka w SBL Śrem oddział Dolsk 110.000,-
- modernizacja oświetlenia ulicznego 390.619,02

Na zaplanowane dochody w kwocie 21.785.319,04  zł uzyskano 21.443.774,46 zł co stanowi
98,43 %.
Po stronie wydatków plan wynosił 26.013.319,04 zł, a realizacja 25.509.208,03
zł, to jest 98,06 %.
Do wydatków na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych
zaliczały się:
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Lp Nazwa zadania klasyfikacja  Plan Wykonanie %

1. Budowa wodociągu w Lipówce 01010 § 6050 30.000 30.000,- 100

01010 § 6060 2.698.742 2.698.742,- 100

2. Wykup sieci wodociągowej  i
kanalizacyjnej

90001 § 6060 2.714.764 2.714.764- 100

3.
Modernizacja dróg gminnych
(Pokrzywnica, Międzychód, ul.
Garncarska)

60016 § 6050 40.755,61 6.845,- 16,79

4. Wykupy gruntów 60016 § 6060 18.050 18.050,- 100

5. Zakup trzech zestawów komputerowych 75023 § 6060 15.000 14.632,- 97,55

80101 § 6050 35.200 35.197,32 99,99

6. Remont pomieszczeń Szkoły
Podstawowej w Masłowie

80150 § 6050 1.400 1.393,95 99,57

7. Remont pomieszczeń filii przedszkola w
Mszczyczynie

80104 § 6050 10.000 10.000,- 100

8. Remont pomieszczeń filii przedszkola w
Wieszczyczynie

80104 § 6050 6.150 6.150,- 100

9. Zakup pieca CO do Przedszkola w
Dolsku

80104 § 6060 7.200 7.200,- 100

10.
Dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji-budowa
przydomowych oczyszczalni

90019 § 6230 15.000 12.500,- 83,33

11. Budowa świetlicy wiejskiej w
Księginkach

92109§ 6050 25.000 22.000,- 88,0

12. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w Międzychodzie

92109§ 6050 42.244,39 42.150,- 99,78

13.
Wykonanie altanki i zakup elementów
placu zabaw w Dolsku 92695 § 6050 21.227 21.217,12 99,95

5.680.733 5.640.841,39 99,30

29.09.2016r dokonano wykupu sieci wodociągowej Pokrzywnica -  Mszczyczyn na kwotę
2.698.742,-zł, oraz sieci kanalizacyjnej Dolsk V etap od Spółki M.W. Trade na kwotę
2.714.764,-zł.
Dużą część naszych wydatków generuje oświata, jest to najistotniejsza część naszego budżetu
od wielu lat. Plan wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie  wynosił 6.999.119,57 zł,
a jego realizacja zamknęła się na poziomie 6.757.800,77 zł co stanowiło 96,55 %. Wydatki
na szkoły podstawowe wynosiły 2.733.920,07 zł, co w stosunku do planu wynosi 96,49%,
utrzymanie przedszkoli wyniosło 1.844.716,85 zł  tj. – 96,33% w stosunku do planu,
gimnazjum  wygenerowało wydatki na poziomie  1.496.395,20 zł tj. - 97,08 % planu.
Po raz pierwszy w roku 2016 otrzymaliśmy dotację związaną z rządowym  programem 500+,
który to był realizowany od 1 kwietnia 2016r. Zgodnie z założeniami, pieniądze wypłacane
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są na drugie i kolejne dziecko lub w przypadku rodzin o niskich dochodach także na pierwsze
lub jedyne. W naszej gminie w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia wpłynęły 602 wnioski.
Świadczenia wychowawcze zostały wypłacone 842 dzieciom. Ośrodek pomocy społecznej
wypłacił świadczenia dla rodzin w wysokości 3.743.367,20  złotych.
Zawarte w sprawozdaniu dane wskazują, że wyemitowano o 162.566,43 zł obligacji więcej
aniżeli stanowiły łącznie kwota deficytu i rozchody wyliczone na moment wykorzystywania
obligacji. Z wymienionej kwoty 50.970,91 zł wykorzystano na pokrycie powstałych debetów
(za rok 2014 – 46.897,31 zł oraz za rok 2015 – 4.073,60 zł).

Pozostała kwota w wysokości 111.595,52 zł stanowi zatem wolne środki, które mogą
zostać wykorzystane w pierwszej kolejności na pokrycie rozchodów budżetu w roku
bieżącym lub pokrycie wydatków szczególnie w przypadku niewykonania zaplanowanych
dochodów tegorocznego budżetu. Pierwsza ze wskazanych możliwości wykorzystania
środków, o których mowa odpowiada bez wątpienia ustaleniom przyjętym w toku kilku
kolejnych debat plenarnych rady, mówiących o konieczności stałego oszczędzania w celu
wygospodarowania środków na spłatę zobowiązań gminy dla umniejszenia stopnia
jej zadłużenia.

Zaznaczył, że był to trudny i ciężki rok, włożono w niego ogrom pracy, gdyż jak brakuje
środków finansowych, a potrzeby stale wzrastają należy postępować tak, aby rozdzielić
dostępne środki pieniężne w miarę naszych możliwości pomiędzy wszystkich
zainteresowanych, uwzględniając zgłaszane przez nich potrzeby ekonomiczne. Burmistrz
zaznaczył również, iż zdaje sobie sprawę, że zarzuty radnych dotyczą przede wszystkim
podpisania umowy na pielęgnację zieleni na rynku. Jednocześnie podkreślił, iż sprawa
ta budzi wiele kontrowersji i jest przyczyną podziału zdań, tymczasem w podjęciu decyzji
kierował się przekonaniem, że jeżeli zostały wydane stosunkowo duże kwoty na remont płyty
głównej rynku i przylegających zielonych skwerów, to wg niego zasadne było właściwe
pielęgnowanie tego terenu. Burmistrz zwrócił uwagę na fakt, iż na początku roku 2016
odszedł na emeryturę pracownik gospodarczy zajmujący się m.in. pielęgnacją terenów
zielonych. W związku z tym, postawiony przed faktem nieplanowanego odejścia, musiał
podjąć decyzję, komu powierzyć ten zakres czynności i analizując koszty, uznał takie
rozwiązanie za właściwe. Jednocześnie zaznaczył, że z tytułu odejścia pracownika
na emeryturę niewykorzystane wynagrodzenie do końca 2016 roku wynosiło ok. 15.000,00 zł,
a umowa na pielęgnację zieleni podpisana do końca 2016 roku opiewała na kwotę 8.320,00 zł.
W 2016 roku w związku z podpisaniem umowy z urzędem pracy została skierowana osoba
bezrobotna do wykonywania prac społecznie użytecznych, która doszkalała się i przyuczała
jak właściwie dbać o rośliny. Wynagrodzenie tej osoby po refundacji części z puli urzędu
pracy jak i kwota na którą została podpisana umowa na pielęgnację zieleni z firmą mimo
wszystko dały oszczędność  w wysokości ok 5.500,00 zł. Także w jego mniemaniu była
to finansowo korzystna operacja.

· Sekretarz gminy Pani Liliana Lenarczyk – Żurczak przedstawiła najważniejsze
dane z informacji o stanie mienia komunalnego.

Na koniec 2016 roku Gmina Dolsk dysponowała majątkiem wartości 51.931.058,83 zł,
większym aniżeli w roku bieżącym o 5.526.502,36 złotych.

Stan ten jest wynikiem poczynionych przez gminę inwestycji. Największą pozycję,
bo niemal 5,5 milionową stanowi odkup rur kanalizacyjnych od firmy MW Trade.
Na pozostałą  kwotę składają się remonty w filii przedszkola w Mszczyczynie, szkole
w Masłowie, zwiększające wartość obiektów, zakup sprzętu informatycznego dla urzędu oraz
zakupy maszyn i urządzeń dla zakładu komunalnego.
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Gmina poczyniła nakłady inwestycyjne o łącznej wartości 556 874,98 zł, które
obejmują 12 zadań pozostających w toku realizacji.

Majątek komunalny przysporzył gminie w roku sprawozdawczym łączne dochody
w wysokości 735 274,79 złotych, które obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości,
stanowiące największą pozycję oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżaw
oraz użytkowania wieczystego.

Gmina posiada 2 udziały 10-tysięczne w Samorządowym Funduszu Poręczeń
Kredytowych sp. z o.o. w Gostyniu. W minionym roku nie miały miejsca przypadki
zniszczenia mienia na skutek klęsk żywiołowych, nieruchomości gminne nie zostały
obciążone hipotekami, nie miał też miejsca żaden przypadek wywłaszczenia nieruchomości
na rzecz gminny.
Uzyskano 1 decyzję o komunalizacji  mienia – proces komunalizacji jest już w fazie
końcowej.

Zakłada się, że z gospodarowania majątkiem gminy w roku bieżącym uzyskane będą
dochody łącznej wartości 461 370,00 złotych.

· Skarbnik gminy Pani Magdalena Surmicka odczytała opinię RIO w sprawie
wykonania budżetu za rok 2016. Zaznaczyła, że została wydana pozytywna opinia bez
uwag i zastrzeżeń w sprawie „ wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Dolsk za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego.” Uchwała nr SO-0954/56/11/Ln/2017 stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady podziękowała za omówienie i odczytanie najważniejszych danych
ze sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok
i otworzyła dyskusję nad sprawozdaniami. Następnie padło pytanie ze strony
Pani Przewodniczącej – Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos ? Wobec braku
chętnych do podjęcia dyskusji Pani Pawełczyk zadecydowała o zamknięciu dyskusji
i przystąpiła do odczytania projektu uchwały zatwierdzającej  roczne sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Po odczytaniu przystąpiono
do głosowania. Po głosowaniu Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zatwierdzająca
roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok
została zatwierdzona 13 głosami za,  przy 2 wstrzymujących się.

Ad. 8   b) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Przewodnicząca Rady przystąpiła do omawiania kolejnego punktu obrad, zaznaczyła
że sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Dolsk za 2016 rok zostały omówione
i zatwierdzone w ramach wcześniejszego punktu, poprosiła Przewodniczących  Komisji
o przedstawienie wniosków  opracowanych na podstawie przeprowadzonych kontroli
z wykonania budżetu  Miasta i Gminy Dolsk za 2016 rok.

· Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk  z dn. 25.05.2017 roku
– stanowi on załącznik nr 8 do protokołu.

· Jacek Woroch Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odczytał
pozytywną opinie komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2016 z dn.
17.05.2017 roku – stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.
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· Jarosław Kaczmarek  Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw
Gospodarczych odczytał pozytywną opinię wraz z spostrzeżeniami i uwagami
komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2016-  z dnia 25.05.2017 roku -
 stanowi ona załącznik nr 10 do protokołu.

· Marek Jurga Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska odczytał pozytywną
opinię  wraz z uwagami komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2016
z dnia 18.05.2017 roku  – stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu.

· Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk odczytała opinię
RIO  Uchwała nr SO-0955/54/11/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk w sprawie absolutorium
dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. Skład
Orzekający RIO w Poznaniu, wyraził opinię, że wniosek KRRMiG Dolsk
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok został podjęty zgodnie z wymogami prawa
i jest uzasadniony. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Po odczytaniu wszystkich opinii Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję.
Wobec braku chętnych do podjęcia dyskusji Przewodnicząca J. Pawełczyk  odczytała

własną opinię na temat pracy  Burmistrza i urzędu.
„Stanowisko radnej w sprawie  budżetu i pracy Burmistrza za 2016 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok zostało opublikowane na BIPie
26 maja 2017 roku, natomiast  budżet na rok 2016  publikowany była na stronie Urzędu
10.02.2016 roku.
  Z zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie 2016 roku nie zrealizowano zadania-
modernizacja dróg gminnych.
Emisja obligacji komunalnych pozwoliła na wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
i powrót do zasobów majątku gminnego. Przypomnieć należy, że spłata obligacji rozłożona
jest do 2029 roku i gmina będzie do tego czasu obciążona spłatą obligacji i naliczonymi
od nich odsetkami. Dziś nie można przewidzieć jakie mogą być odsetki w następnych latach.
Przy omawianiu obligacji przed podjęciem uchwały Burmistrz przedstawiał ze Skarbnikiem
wyliczenia, że w związku z tą operacją pozostaną  dodatkowe środki finansowe w budżecie,
bo nie będziemy już płacić miesięcznej dzierżawy. Jednak po przeprowadzeniu emisji
obligacji i odkupie rur nie uzyskaliśmy oszczędności w 2016 roku.
Wiedząc, że sytuacja finansowa Gminy jest trudna, Burmistrz w sierpniu przedkłada Radzie
projekt  uchwały o partnerstwie z Powiatem Śremskim przy remoncie drogi Kadzewo- Dolsk.
Kwota jaką miałaby wpłacić Gmina Dolsk wyniosłaby około 1 miliona zł. Jak wiemy
większość radnych nie przychyliła się do propozycji Burmistrza. Zostaliśmy
za to skrytykowani, ale to Pan, Panie Burmistrzu powinien poinformować Starostę, że w tej
chwili Gminy nie stać na taki wydatek i nie przedkładać projektu uchwały.
Chcę zacytować fragment protokołu z sesji 22.06.2016 ( protokół)- „ Zwróciła
się do Burmistrza MiG Dolsk o informowanie Rady na bieżąco o sprawach wynikających
z podejmowanych działań „
Czy choć w części zastosował się Pan do wniosku Przewodniczącej Rady? Nadal nie ma
przepływu informacji. Nadal nie chce Burmistrz stosować się do wniosków komisji,
przykładem jest uchwalanie budżetu na 2016 roku. Dwie komisje opiniując projekt budżetu
wnioskowały o zmiany w projekcie i w opiniach zapisały, aby Burmistrz nie podpisywał
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z firmą zewnętrzną umowy na pielęgnację zieleni na rynku w Dolsku. Pan jednak podpisuje
umowę na 2016 rok i nie potrafi zastosować się do opinii zatwierdzonych przez Komisje.
Obcinanie budżetów jednostkom, żeby zamknąć budżet 2016 roku spowodowało
niezadowolenie.
Opóźnianie w wprowadzaniu na BIP  zarządzeń ( 2-3 miesięczne opóźnienie), protokołów
z sesji, posiedzeń komisji oraz załączników do protokołów (ponad 3 miesiące) powoduje,
że mieszkańcy  nie są informowani na bieżąco o działalności Gminy. Jest Pan odpowiedzialny
za BIP i należy wywiązywać się ze swoich obowiązków.
Przygotowywanie projektów uchwał i ich zgodność z prawem należy do Burmistrza
i pracowników Urzędu. W 2016 roku było dużo podjętych uchwał, które nie były dobrze
napisane. Wojewoda i RIO wielokrotnie przesyłały uwagi, że uchwała jest podjęta
z naruszeniem przepisów praw  oraz wnioski o poprawki lub uchylali uchwały. Dzieje się tak,
bo wielokrotnie przygotowywano uchwały „naprędce” i do biura trafiają w dniu podpisania
zaproszenia na sesje.
Burmistrz i Skarbnik omawiając wykonanie  budżetu za 2016 rok nie poinformowali Rady,
że Gmina na koniec 2016 roku posiada nadwyżkę w kwocie 111.595,52. Kwota ta do dnia
dzisiejszego nie została wprowadzona do budżetu Gminy.
Sytuacja finansowa jest trudna więc Rada powinna być zawsze informowana
o rozpoczynających się działaniach, a nie dopiero kiedy podjąć należy uchwałę. W 2016 roku
mimo naszych próśb i wniosków Burmistrz nie rozmawiał z Radą. Wobec takiego stanu
ja wstrzymam się podczas głosowania uchwały o udzielenie absolutorium za 2016 rok
Burmistrzowi.”

Po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk i przeprowadziła głosowanie. Uchwała
Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXXII/206/17 z dnia 21 czerwca 2017 w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk została uchwalona 8 głosami „za”,
przy 7 „wstrzymujących się”.

Następnie Burmistrz Henryk Litka zabrał głos, podziękował serdecznie za współpracę
i przypomniał, że był to trudny i ciężki rok, ale dzięki zaangażowaniu pracowników,
a w szczególność Pani Skarbnik Marii Woroch, Pani Sekretarz Lilianie Lenarczyk -  Żurczak
oraz pracowników pozostałych referatów i jednostek gminnych udało się wszystko  spiąć
i z pomyślnością zamknąć budżet.

Przewodnicząca Rady  zarządziła 10 min. przerwę.
Po przerwie o godz. 15,10 przystąpiono do realizacji pkt 8c porządku obrad.

Jednocześnie Przewodnicząca J. Pawełczyk, poprosiła o odnotowanie w protokole, że obecnie
na obradach sesji znajduje się 14 radnych. Radna Lidia Pieprzyk opuściła obrady.

Ad.8  c) zgłoszenia sołectwa Błażejewo do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020” -  Przewodnicząca poprosiła Kierownika Referatu Obywatelskiego Panią Mirellę
Godawę o  przedstawienie uzasadnienia do uchwały, która poinformowała zebranych,
że podjęcie tej uchwały staje się konieczne, gdyż wioska chce ubiegać się o pozyskanie
dodatkowych poza budżetowych środków na szeroko rozumianą odnowę wioski.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, który następnie 14 głosami ”za” został przyjęty.

Ad.8   d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017
rok uzasadnienie przedstawiła Skarbnik M. Surmicka.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXXII/208/17 RADY I MIASTA DOLSK
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z dnia 21 czerwca  2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta
i gminy na 2017 r.
DOCHODY
600 Transport i łączność

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 79.875,00 zł z tytułu otrzymania dotacji
celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pokrzywnica.
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 o kwotę 235.858,31 zł z tytułu większych niż
planowane dochody mające miejsce w podatku od nieruchomości, wpływ opłaty za koncesję
oraz rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
758 Różne rozliczenia

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 67.682,46 zł (dot. realizacji projektu
unijnego – „Nowe miejsca dla przedszkolaków”) w związku z przeniesieniem płatności
zaplanowanej na grudzień 2016 r. na rok 2017.

WYDATKI
600 Transport i łączność

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 279.875,00 zł  na realizację inwestycji
(modernizacja drogi Pokrzywnica) oraz dokonuje się przesunięcia zaplanowanej w budżecie
na ten cel kwoty w wysokości 50.000,00 zł pomiędzy rozdziałami z 60016 Drogi publiczne
gminne na 60017 Drogi wewnętrzne.
710 Działalność usługowa

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na
opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego
Gminy Dolsk.
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty
związane z energią elektryczną.

801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 67.682,46 zł i na wniosek dyrektora

przedszkola dokonuje się następujących przesunięć:
- zwiększa się następujące wydatki:
W par. 3027 – 5.000,00
W par. 3029 – 3.200,00
W par. 4017 – 35.590,29
W par. 4117 – 7.000,00
W par. 4127 – 1.000,00
W par. 4177 – 6.765,00
W par. 4219 – 2.846,20
W par. 4247 – 11.527,17
- zmniejsza się następujące wydatki:
W par. 4019 – 3.200,00
W par. 4260 - -1.271,56
W par. 4309 – 1.574,64
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
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Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10.858,31 zł z przeznaczeniem na koszty
związane z oświetleniem ulicznym.

926 Kultura fizyczna
Na wniosek sołectwa Trąbinek dokonuje się przesunięcia kwoty 492,00 zł w obrębie

tego samego działu w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej
montażu elementów siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno – sportowym.

Następnie Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt uchwały, który został 14
głosami uchwalony.

Ad.8    e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2017-
2029.- podjęcie tej uchwały ma na celu zaktualizowanie WPF Miasta i Gminy Dolsk.
Staje się to konieczne w związku z realizacją przez Przedszkole Samorządowe Stokrotki
w Dolsku zadania pt. ”Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk”
oraz wprowadzenie nowego zadania pod nazwą ”Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk”, którego okres zaplanowano na lata
2017-2018”. Jednocześnie aktualizuje się wysokość dochodów i wydatków. Tymi słowami
Pani Skarbnik uzasadniła celowość podjęcia uchwały. Przewodnicząca odczytała projekt
uchwały, który następnie został poddany głosowaniu i 14 głosami „za” został uchwalony.

Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje radnych.- Przewodnicząca J. Pawełczyk poinformowała
zebranych radnych, w związku z brakiem złożonych interpelacji na sesji nr XXXI przechodzi
do kolejnego punktu obrad.

Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.
· Głos zabrał Radny Jacek Woroch, który poinformował radnych, iż w 2016 roku

wszystkie jednostki miały obcinane budżety i plany nie tylko straż, a w gimnazjum
nauczyciele zastępowali swoich nieobecnych kolegów, przebywających
na zwolnieniach lekarskich nie pobierając za to wynagrodzenia. Kontynuując, radny
zwrócił uwagę, że w Szkole Podstawowej w Dolsku w kuchni znajduje się jeszcze
węglowy piec, poddaje to radny pod przemyślenie gdyż uważa, że wymaga
on wymiany na nowy gazowy, tak jak miało to miejsce w PS Stokrotki w Dolsku,
co znacznie usprawni i ułatwi pracę osobom zatrudnionym w szkolnej stołówce.

· Radna Jadwiga Chojnacka, zwróciła uwagę, że podczas letnich wakacji zamknięte
zostaje dolskie przedszkole z powodu remontu kuchni, w miesiącu lipcu dyżur będzie
pełnić przedszkole w Wieszczyczynie, czy lepszym rozwiązaniem nie byłoby,
aby oddział przedszkola znajdujący się w szkole podstawowej został uruchomiony
podczas letnich wakacji tak aby dzieci mogły uczęszczać tutaj w Dolsku
do przedszkola bez konieczności dowożenia ich do Wieszczyczyna.

· Radna Jadwiga Chojnacka zadała pytanie odnośnie dopuszczenia do użytkowania
przez Sanepid jeziora w Dolsku. Jej zdaniem, woda w jeziorze nie spełnia wymagań
odnośnie czystości i  bezpieczeństwa uczestników kąpieli.

· Radny Woroch zwrócił się z  zapytaniem  do  Przewodniczącej  J.  Pawełczyk  –
czy planując inwestycję i składając wniosek o  budowę oświetlenia, konsultowała
to na Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych? Radny zadał to pytanie
w  kontekście   oszczędności,  o  których  ciągle  mówimy,  a  sami  występujemy
z kolejnymi pomysłami, które generują wydatki. Przewodnicząca J. Pawełczyk
odpowiedziała, że wniosek nie był konsultowany na KIiSG.
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· Radny Zenon Rusiak zadał pytanie radnemu J. Worochowi czy on sam konsultował
na Komisji Inwestycji  i Spraw Gospodarczych  zakup kamer, o które wnioskował.
Radny J. Woroch odpowiedział, że jego wniosek nie był konsultowany na KIiSG,
a jedocześnie radny Woroch zgłasza prośbę o wycofanie sprawy dot. zakupu kamer,
ponieważ sprawa stała się nieaktualna.

Ad.11. Wolne głosy i wnioski.
· Radny Andrzej Michałowski odczytał Wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi

Księginki dotyczący sfinansowania ogrodzenia na zakupionym terenie pod budowę
sali wiejskiej. Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

· Radny Marek Jurga odczytał prośbę skierowaną do Komisji Ochrony Środowiska
o zainteresowanie się oraz przedstawieniem wyjaśnień w jakim charakterze powstaje
nowa zabudowa w obrębie gospodarstwa Lubiatówko. Jednocześnie Radny odczytał
odpowiedź Burmistrza, który informuje, że ostatnia decyzja ustalająca warunki
zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości rolnej w Lubiatówku wydana
została w 2009 roku. Radny Jurga poinformował, że dostaje anonimowe telefony
z prośbą o skontrolowanie budowy. Radny Jarosław Kaczmarek potwierdził,
że on również odbiera anonimowe telefony, wie, że do tutejszego urzędu żaden
wniosek nie wpłynął, jak również w Starostwie w Śremie nie mają zgłoszonej
budowy. Radny Jurga poinformował zebranych, że Komisja Ochrony Środowiska
na swoim posiedzeniu napisze wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Śremie z prośbą o skontrolowanie inwestycji.

· Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich odpowiedziała
na pytanie zadane przez mieszkańca wsi Ostrowieczno, które to odczytała
Przewodnicząca w swoim sprawozdaniu z działalności międzysesyjnej, iż fundusz
sołecki wsi Ostrowieczno wynosi na 2017 rok 14.530,00 zł, zgodnie ze  złożonymi
dokumentami kwota 14.030,00 zł jest przeznaczona na rekultywację działki
pod boisko, a kwota 500,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie rekreacyjnym
w Ostrowieczku. Sołtys i rada sołecka odpowiada za realizację wykorzystania
funduszu sołeckiego. Pytanie które tutaj zostało odczytane, a zadane przez mieszkańca
wioski, który notabene jest członkiem rady sołeckiej nie powinno mieć w postaci
radnych i pracowników urzędu adresata, tylko powinno być wyjaśnione na spotkaniu
sołeckim.  Na ten moment fundusz sołecki nie jest wykorzystany, została dostarczona
tylko jedna faktura za zakup paliwa  do kosiarki  w wysokości ok. 64,00 zł.
Poinformowana przez pracownika referatu gospodarczego M. Gogóła,  M. Godawa
przekazała informację, że trwają procedury związane z wyłonieniem wykonawcy
na rekultywację działki nr ew.141/7 pod budowę boiska sportowego – niwelacja
terenu, zakup ziemi, zasiew trawy.

· Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na list, który wpłynął
na ręce Przewodniczącej, a nadawcą jego była 10 letnia [...], która prosi w nim o
pomoc finansową dla  OSP Dolsk. J. Pawełczyk oczytała odpowiedź jaka zostanie
wysłana do dziewczynki w imieniu radnych i poprosiła o  jej zaakceptowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie zgodzili się z treścią odpowiedzi. Odpowiedź stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
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· Radny Jarosław Kaczmarek poinformował zebranych, że dostaje zapytania
odnośnie remontu drogi Lubiatowo, Lubiatówko, Mełpin i w związku z tym odbył
spotkanie ze Starostą Śremskim. Został poinformowany, że na tym etapie jeszcze
jest za wcześnie aby mówić o konkretnych datach, ale myśli, że jeszcze w tym roku
i to w cale nie odległym czasie temat ten powróci czego sobie i mieszkańcom wioski
życzy. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych
w której również uczestniczył Burmistrz ten temat został poruszony.

Wobec braku kolejnych zapytań i wniosków Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
zamknęła obrady XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

Protokolant Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk Janina Pawełczyk


