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PROTOKÓŁ NR XXXIV/17

z XXXIV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 30 sierpnia 2017 roku
godz. 11.00-14.50

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. Ilona Skorupka
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. Barbara Wierzbińska Dyrektor Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. w Dolsku
11. Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w

Dolsku
12. Mieszkańcy 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 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.
Radny Jarosław Kaczmarek złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad w punkcie 6
Rozpatrzenie projektów uchwał o projekt uchwały w sprawie zapewnienia poprawy jakości
drogi powiatowej nr 4073P w porozumieniu z powiatem śremskim.
Radny Jacek Woroch apeluje aby powyższa propozycja został rozszerzona o wskazanie
źródła finansowania przedmiotowej drogi. Dodając, że stan drogi nie jest zły w porównaniu
do stanu nawierzchni ulicy Garncarskiej.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad wnioskiem Jarosława
Kaczmarka dotyczącym poszerzenia porządku obrad.
Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 radny głosował przeciwko i 2 radnych
wstrzymało się od głosu.

Wniosek dotyczący poszerzenia porządku obrad w punkcie 6. Rozpatrzenie projektów
uchwał dotyczących o projekt uchwały w sprawie zapewnienia poprawy jakości drogi
powiatowej nr 4073P w porozumieniu z powiatem śremskim został zatwierdzony 11 głosami
„za” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wobec powyższego, porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję został odczytany przez
Przewodniczącą Janinę Pawełczyk i przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  z  obrad  XXXII  i  XXXIII  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) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze
przetargu;

b) zbycia nieruchomości zabudowane położonej w Dolsku w drodze przetargu;
c) zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Międzychodzie w

drodze przetargu;
d) zbycia nieruchomości położonych w Księginkach w drodze bezprzetargowej;
e) zmiany nazwy ulicy „9 Maja” w Dolsku;
f) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego

w Dolsku;
g) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w

Masłowie;
h) zakończenia działalności Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w

Dolsku;
i) przekazania petycji;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017

rok,
k) zapewnienia poprawy jakości drogi powiatowej nr 4073P w porozumieniu z

powiatem śremskim.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 11 głosami „za” i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk

powiedziała, że protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony
w terminie i znajduje się w biurze rady.

Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 radnych głosowało „za”.

Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała, że protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został
sporządzony i 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 Henryk Litka przedstawił sprawozdanie z działalności

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

załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych poinformował o posiedzeniu
komisji w dniu 18.08.2017r. na którym członkowie komisji zapoznali się ze złożonymi
wnioskami przez poszczególne sołectwa. Następnie postanowił z przykrością stwierdzić, że
ustalenia Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych z dnia 18.08.2017r. nie zostały
uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej
miasta i gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska poinformował o posiedzeniu na którym
komisja skierowała wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie z
prośbą o przeprowadzenie natychmiastowej kontroli. Jednocześnie przeczytał otrzymaną
odpowiedź na powyższy wniosek.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury poinformował o posiedzeniu komisji z dnia
16.08.2017r. na którym komisja zaopiniowała wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
Jana Brzechwy na zakup materiałów naukowych do klasopracowni. Ponadto poinformował,
że komisja zapoznała się z koncepcją budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy
Szkole Podstawowej w Masłowie i przydomowej oczyszczalni ścieków dla Szkoły
Podstawowej w Masłowie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasugerowała  aby  radni  zapoznali  się z  koncepcją sali
gimnastycznej.
Skarbnik Magdalena Surmicka ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Jarosława
Kaczmarka poinformowała, że częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2016 roku z
funduszy sołeckich nie stanowi środków funduszu sołeckiego. Ponadto poinformowała, że nie
jest jeszcze wiadoma kwota zwrotu za rok 2016. Wyjaśniając stwierdzenie radnego Jarosława
Kaczmarka przypomniała o prośbie która została skierowana do Komisji Inwestycji Spraw
Gospodarczych aby złożone wnioski sołectw o dofinansowanie rozpatrzyć w późniejszym
czasie gdy niewiadoma związana z podatkiem od nieruchomości za budowle swoje
rozstrzygnięcie osiągnie po wyroku WSA w Poznaniu (dotyczy podatku od nieruchomości od
budowli – elektrownie wiatrowe).
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że petycja będąca przedmiotem XXXIV Sesji Rady
Miasta i Gminy Dolsk w punkcie 6. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące - przekazania
petycji została również skierowana do Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z tożsamą treścią
wobec której została skierowana korespondencja.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze przetargu.
Ilona Skorupka poinformowała, że działka nr 677/6 położona w Dolsku będąca przedmiotem
zbycia może być przeznaczona na powiększenie sąsiednich nieruchomości w drodze
przetargu ograniczonego, ponieważ nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest
niezbędne w celu uruchomienia procedury sprzedaży.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o nazwiska właścicieli działek sąsiadujących z
przedmiotową nieruchomością.
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Ilona Skorupka poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych nie może przedstawić nazwisk właścicieli działek sąsiadujących jednakże stanowi
ją pięciu właścicieli.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o wartości na którą została wyceniona
nieruchomość?
Ilona Skorupka podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na uruchomienie procedury tj.
m.in. oszacowanie wartości nieruchomości.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXXIV/212/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

b) zbycia nieruchomości zabudowane położonej w Dolsku w drodze przetargu.

Ilona Skorupka poinformowała, że dla działki nr 1468 położonej w Dolsku zostały wydane
warunki zabudowy na zmianę sposobu użytkowania części budynku magazynowego
znajdującego się na działce na część garażową.
Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy dokonano podziału działki nr 1468 i
wydzielono działkę o nr 1468/1, którą przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu.
Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest
niezbędne w celu uruchomienia procedury sprzedaży.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała dlaczego nieruchomość ma przeznaczenie
garażowe, co gdyby nabywca chciał prowadzić działalność?
Ilona Skorupka przeznaczenie można zmienić.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że wobec powyższego potencjalnego
nabywcę narażamy na dodatkowe koszty (związane z przekwalifikowaniem budynku).
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany przeznaczenia
nabywca może przekształcić użytkowanie budynku. Obecnie obiekt jest wykorzystywany
jako garaż stąd to przeznaczenie. Przekształcenie przeznaczenia obiektu przez gminę
generowałoby dodatkowe koszty.
Radny Andrzej Michałowski zapytał o koszty poniesione na skutek remontu dachu
przedmiotowego budynku?
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak przypomniała, że rzeczoznawca oszacowując
wartość budynku ocenia realny stan obiektu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk powtórzyła pytanie radnego Andrzeja Michałowskiego i
skierowała je do Andrzeja Ratajczaka Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku.
Andrzej Ratajczak zdemontował przeprowadzenie remontu dachu. Dokonano
zabezpieczenia obiektu. Ponadto poinformował, że szczegółową informację dotyczącą
poniesionych środków finansowych na owe prace może udzielić po wcześniejszym
sprawdzeniu w dokumentach.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o informację.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał wcześniejszą wypowiedź Pani Liliany Lenarczyk-
Żurczak i poinformował, że wycena nieruchomości uwzględnia wykonanie prac na dachu
obiektu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że nie rozumie sposobu użytkowania
obiektu.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
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Uchwała nr XXXIV/213/17 została zatwierdzona 12 głosami „za” przy 2 wstrzymujących i
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

c) zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Międzychodzie w drodze
przetargu
Ilona Skorupka poinformowała, że dla działki nr 29/2 położonej w Międzychodzie zostały
wydane warunki zabudowy poprzez możliwość budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano podziału działki nr 29/2 i
wydzielono działki o nr 29/3 i o nr 29/4, które przeznacza się do sprzedaży w drodze
przetargu. Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach majątkowych gminy, podjęcie
uchwały jest niezbędne w celu uruchomienia procedury sprzedaży.

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

Uchwała nr XXXIV/214/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

d) zbycia nieruchomości położonych w Księginkach w drodze bezprzetargowej.

Ilona Skorupka poinformowała, że właściciele nieruchomości nr 504/1, nr 504/4 i nr 504/5
położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów Księginki złożyli wnioski o umożliwienie
nabycia części przyległej nieruchomości nr 506. Dokonano podziału działki nr 506 i w
wyniku tego wydzielono działki nr 506/2, nr 506/3 i nr 506/4. Działki te położone są w
bezpośrednim sąsiedztwie gruntów stanowiących własność wnioskujących. Powyższe działki
zbywane są w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Wobec powyższego podjęcie uchwały o sprzedaży w/wym. działek w drodze bezprzetargowej
na rzecz właścicieli działek nr 506/2, nr 506/3 i nr 506/4 jest uzasadnione.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk wskazując nr działki 506 zapytała o powierzchni działki.
Ilona Skorupka z działki  nr 506 wyodrębniono przedmiotowe działki.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała co z gruntem, który pozostanie, a nie został
uwzględniony w sprzedaży.
Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, że nie ma zainteresowania.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk czy grunt posiada dojazd, czy stanowi to nieużytki?
Burmistrz Henryk Litka potwierdził – aktualnie stanowi nieużytek.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasugerowała aby poszerzyć przedmiotowe działki o
wspomniane nieużytki.
Burmistrz Henryk Litka przedmiotowe działki zostały wyodrębnione do granic ówczesnej
działki. Omawiane nieużytki stanowią odrębną działkę.

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

Uchwała nr XXXIV/215/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

e) zmiany nazwy ulicy „9 Maja” w Dolsku
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Ilona Skorupka poinformowała, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744)
obowiązujące nazwy nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat
symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju
propagować. Dotyczy to osób, organizacji, wydarzeń lub dat  symbolizujących  represyjny,
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989, a także osób i
organizacji, które po 1917 r. propagowały komunizm lub inny ustrój totalitarny oraz
podejmowały działania inspirowane przez totalitarne państwa i sprzeczne z Polską racją
stanu.  Nazwa ulicy   „9  Maja”   znajduje  się w wykazie  nazw ulic,  które  w ocenie  Instytutu
Pamięci Narodowej– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podlegają
zmianie jako wypełniające normę art. 1 w/w ustawy. Jak ustalił Instytut dzień 9 maja 1945 r.
był obchodzony jako dzień zwycięstwa w Związku Radzieckim i w krajach przez niego
zniewolonych. W Polsce przez narzuconą przez Stalina władzą komunistów ogłoszono 9 maja
Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności. Po odzyskaniu niepodległości Polska
zaprzestała celebrować ten dzień. Wobec takiej sytuacji proponuje się, by ulicy 9 Maja nadać
nazwę Bukowa. Nazwa ta jako jedyna została zaproponowana przez mieszkańców
dotychczasowej ulicy „9 Maja”. Nawiązuje do nazw określających gatunki drzew, które już
funkcjonują na osiedlu oraz ma politycznie neutralny charakter. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446 z późn. zm.)
podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic należy do wyłącznej właściwości rady. Biorąc
powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy jest w pełni
uzasadnione.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o przedstawienie wyników konsultacji i
sposobu ich przeprowadzenia.
Ilona Skorupka zmiana nie cieszyła się zadowoleniem wśród zainteresowanych
mieszkańców. Nazwa ulicy Bukowej została zaproponowana przez nielicznych mieszkańców.
Natomiast o przeprowadzenie konsultacji skierowaliśmy pismo do Samorządu Mieszkańców
Dolska aby mieszkańcy przedmiotowej ulicy zaproponowali nazwę ulic, która miałaby
zastąpić aktualną.
Radny Andrzej Michałowski zapytał kto ponosi koszty związane ze zmianą nazwy ulicy.
Radny Jacek Woroch wyraził się, że nie uważa nazwy ulicy za propagowanie komunizmu,
jest to historia.
Radny Andrzej Michałowskiego zapytał o konsekwencje nie podjęcia uchwały przez
radnych.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak powołując się na ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o
zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wyjaśniła procedury postępowania w
przedmiotowej sprawie. Jednocześnie poinformowała, że do Wojewody Wielkopolskiego
zostało skierowane pismo i do dnia dzisiejszego adresat nie określił stanowiska w omawianej
sprawie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że nie dostosowując się do przepisów
możemy narazić się Wojewodzie Wielkopolskiemu.
Sekretarz Liliana Lenrczyk-Żurczak ustawa nie określa kar na skutek braku podjęcia
decyzji zmiany nazwy ulicy. Poinformowała o ważności interpretowania daty 9 maja, która
uznana jest Dniem Unii Europejskiej.
Radny Jarosław Kaczmarek czy temat wyczerpuje tego typu uchwałę?
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o nazwę ulicy Plac Wyzwolenia?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że powyższa nazwa ulicy nie znajduje się w
wykazie nazw ulic, które w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej podlegają zmianie.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały dotyczącej zmiany nazwy ulicy „9 Maja”
w Dolsku.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Przeciwko głosowało 9 radnych i 5 radnych wstrzymało się od głosu
Zatem uchwała nie została przyjęta.

f) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w
Dolsku.
Mirella Godawa poinformowała, że zgodnie z treścią przepisu art. 117 ust 4 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz.60 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej
dotychczas sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, jest
zobowiązany mocą uchwały stwierdzić jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową
dokonane na mocy art. 117 ust 1 w/w przepisów.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Radny Jacek Woroch nie rozumie ustawodawcy co będzie gdy rada nie podejmie uchwały –
poinformował, że wypowiedź stanowi refleksję.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem Uchwała nr XXXIV/216/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
2 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 11 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

g) przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Masłowie.
Mirella Godawa Zgodnie z treścią przepisu art. 117 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60 ze
zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczas
sześcioletnią szkołę podstawową, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, jest
zobowiązany mocą uchwały stwierdzić jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową
dokonane na mocy art. 117 ust 1 w/w przepisów. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej
uchwały jest w pełni zasadne.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem Uchwała nr XXXIV/217/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
2 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

h) zakończenia działalności Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku.
Mirella Godawa Zgodnie z treścią przepisu art. 127 ust 2 w nawiązaniu do treści art. 129 ust.
16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz.60 ze zmianami), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, jest zobowiązany mocą uchwały stwierdzić
zakończenie jego działalności dokonane na mocy art. 129 ust 1 w/w ustawy. Wobec
powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.



8

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem Uchwała nr XXXIV/218/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
1 radny wstrzymał się od głosu
1 radny głosował przeciwko.
Uchwała została zatwierdzona 13 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk podziękowała wręczając bukiet kwiatów w imieniu
Rady Miasta i Gminy Dyrektorowi Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich Barbarze
Wierzbińskiej za prowadzenie jednostki.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła 10 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie:

i) przekazania petycji.
Liliana Lenarczyk-Żurczak poinformowała, że dnia 8 sierpnia b. r. do Urzędu Miasta i
Gminy Dolsk wpłynęła petycja Pani Ewy Grzegorczyk Sołtysa wsi Lubiatówko, która
opatrzona jest datą 1 sierpnia b. r. W piśmie tym osoba wnosząca petycję domaga się podjęcia
stosownych kroków związanych z wstrzymaniem rozbudowy następnej chlewni w
gospodarstwie Mróz zlokalizowanych we wsi Lubiatówko oraz podjęciem działań
technicznych i prawnych w celu eliminacji zagrożeń ochrony środowiska w zakresie
gospodarki wodno ściekowej, ochrony powietrza i gospodarki odpadami wynikających z
prowadzonej produkcji trzody chlewnej w Lubiatówku oraz likwidacji produkcji trzody
chlewnej w Lubiatówku. Jak wynika z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) petycja może zostać rozpoznana przez organ administracji
publicznej, do którego została złożona tylko wtedy, kiedy żądanie wnoszącego petycję mieści
się w zakresie zadań i kompetencji tego organu. W przeciwnym przypadku zgodnie z art. 6
ust. 1 w/w ustawy petycja powinna zostać przekazana przez adresata petycji organowi
właściwemu do jej rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji. Taka właśnie
sytuacja zaistniała w niniejszej sprawie, co obliguje Radę Miasta i Gminy Dolsk do
przekazania przedmiotowej petycji Staroście Śremskiemu. Jak wynika bowiem z art. 362 ust.
1 w zw. z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2017 r. poz. 519 ze zm.) kompetencja do nałożenia obowiązku ograniczenia negatywnego
oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu poprzedniego przypisana
jest staroście. Biorąc więc pod uwagę właściwość miejscową, przedmiotowa petycja powinna
zostać przekazana Staroście Śremskiemu.

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

Uchwała nr XXXIV/219/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że w uchwale budżetowej wprowadza się
następujące zmiany zwiększa się planowane dochody o kwotę 22.447,10zł i ustala się łączną
kwotę dochodów 22.101.777,01zł; zwiększa się planowane wydatki o kwotę 22.447,10zł i
ustala się łączną kwotę wydatków 21.546.777,01zł. Wprowadzone zmiany znajdują swoje
odzwierciedlenie w poniższych objaśnieniach.
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DOCHODY
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 500,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Śremie na remont podjazdu strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie.
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdziału 75616 paragrafu 0690 (wpływy z
różnych opłat) dotyczącego osób fizycznych na rozdział 75615 paragraf 0690 dotyczący osób
prawnych.
Dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z rozdziału 75616 paragrafu 0910 (wpływy z
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) dotyczącego osób fizycznych na
rozdział 75615 paragraf 0910 dotyczący osób prawnych.
801  Oświata i wychowanie
Na wniosek Szkoły Podstawowej w Dolsku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12
447,10 zł z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury:
- w paragrafie 0750 dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływu dochodów z najmu
i dzierżawy świetlic wiejskich o kwotę 4 500,00 zł.

WYDATKI
750 Administracja publiczna

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 40 000,00 zł na remont pomieszczeń urzędu.
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 500 zł z  na remont podjazdu strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie.
W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Mszczyczyn dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków o
kwotę 1 000,00 zł z paragrafu 4300 na poczet gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
paragraf 4210 tytułem zakupu kosiarki.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- dokonuje się zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 111 206,78 zł
- dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 15 800,00 zł tytułem:
zakupu pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Masłowie – 14 000,00 zł i w Szkole
Podstawowej w Dolsku – 1 800,00 zł;
- dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 9 573,30 zł na remont
świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dolsku;
- dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 48 500,00 zł na budowę:
przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Masłowie – 35 000,00 zł
oraz 13 500,00 zł na budowę ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- na wniosek Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku dokonuje się przesunięcia
kwoty 7 300,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 6060 tytułem zakupu zestawu na plac zabaw.
W rozdziale 80113 Dowozy uczniów do szkół:
- w paragrafie 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zakup paliwa i
niezbędnych części zamiennych i materiałów do napraw i eksploatacji autobusów
dowożących dzieci do szkół.



10

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
- dokonuje się przesunięcia kwoty 400,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4170 tytułem
umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej.
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku zwiększa się wydatki w paragrafie
4170 o kwotę 2 000,00 zł.
854  Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
-zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 400,00 zł tytułem wypłaty stypendiów dla
uczniów o charakterze motywacyjnym
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach :
-  na wniosek sołectwa Mszczyczyn w paragrafie 4210 zwiększa się planowane wydatki o
kwotę 1 000,00 zł tytułem zakupu kosiarki.
W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:
- w paragrafie 4260 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50 000,00 zł na oświetlenie
uliczne;
- w paragrafie 6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 54 908,69 zł tytułem
negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do budowy oświetlenia w miejscowości
Nowieczek.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- w paragrafie 4270 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11 710,73 zł tytułem
negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w
miejscowości Mszczyczyn;
- w paragrafie 6050 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8 400,00 zł na budowę
ogrodzenia boiska w miejscowości Księginki
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Masłowo dokonuje się przesunięcia kwoty 492,00 zł z paragrafu 4210
na paragraf 4300 tytułem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej montażu
elementów placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Masłowie,
- w paragrafie 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na przegląd
placów zabaw i pozostałe usługi.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy zmniejszenia wydatków oświatowych
wynikają z nadwyżki czy w konsekwencji będą stanowić niedoszacowanie budżetu.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że dopiero po upływie miesiąca wrzesień
będzie można oszacować jakie środki będą niezbędne na wynagrodzenia w oświacie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o przeznaczenie środków i tu wskazała
oszczędności w kwocie 40.000zł w dziale oświaty.
Skarbnik Magdalena Surmicka zwróciła uwagę na zwiększone wydatki wynikające z
planowanego remontu w urzędzie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wskazując wydatki zasugerowała aby w budżecie
budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Masłowie
uwzględnić rzeczywiste wydatki związane z budową przydomowej oczyszczalni.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że kosztorysy przydomowej oczyszczalni różnią się
wybór oferty dotyczący inwestycji budowy oczyszczalni nie został rozstrzygnięty, a wskazane
wydatki nie uwzględniają kosztów zasilania budowli w energię elektryczną stąd zaokrąglenia
kwota zaplanowanych wydatkach dot. omawianej inwestycji.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyraziła obawy wynikające ze zmniejszenia wydatków
na wynagrodzenia w oświacie.
Skarbnik Magdalena Surmicka ustaliła, że wydatki zostaną przeliczone przez szkoły po
przebytym miesiącu wrzesień.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o  ilość złożonych  ofert  na  malowanie  urzędu  czy
dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie składał wnioski na pozyskanie środków na
doposażenie szkoły. Następnie złożył wniosek formalny o obniżenie kosztów malowanie do
20.000zł.
Burmistrz Henryk Litka odpowiadając na drugie pytanie poinformował, że gdy tylko
zaistnieją możliwości pozyskania środków zewnętrznych dyrektor szkoły wystosuje wniosek.
Następnie odnosząc się do pierwszego pytania poinformowała, że zostały złożone przez urząd
dwa zapytania ofertowe I-40.0000zł; II-70.0000zł.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o prace, które uwzględniają oferty.

Burmistrz Henryk Litka poinformował, że oferty uwzględniają malowanie ścian i
wcześniejsze przygotowanie pomieszczeń do malowania.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała z jakich środków prowadzony jest remont
wymiany kaloryferów?
Burmistrz Henryk Litka odpowiedział, że środków na utrzymanie urzędu. Przypomniał, że
ostatnie malowanie odbyło się w 2008 roku.
Skarbnik Magdalena Surmicka zwróciła uwagę, że koszt fachowca w gospodarstwie
domowym jest obciążony 8% podatkiem VAT, natomiast urząd jest obciążony 23%
podatkiem VAT co znacznie zwiększa wartość malowani.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o sformułowanie wniosku Przewodniczącego
Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.
Radny Jarosław Kaczmarek – wniosek o obniżenie do 20-tu tysięcy i zajęcie się tylko
malowaniem I piętra budynku urzędu.
Radny Jacek Woroch poinformował, że wygląd budynku świadczy o nas – radnych.

Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak informując, o kontroli bhp wskazała poprawę
warunków pracy, które ze względu na trudną sytuację finansową zostały przesunięte w czasie.
Analizując koszty przeprowadzenia remontu należy pamiętać o powierzchni, której remont
ma dotyczyć jak również sposobie rozliczenia do którego urząd jest zobowiązany.
Przewodnicząca Janian Pawelczyk przypomniała, że wniosek radnego Jarosława
Kaczmaraka ogranicza się do remontu I piętra budynku. Parter-biblioteka winna pozyskać
środki zewnętrzne i przy ich zaangażowaniu przeprowadzić remont.
Radny Jacek Woroch zapytał dlaczego? Wskazując bibliotekę jako jednostkę pomocniczą,
której głównym źródłem finansowania jest dotacja z budżetu gminy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem
radnego Jarosława Kaczmarka. Wniosek został zatwierdzony w następujący sposób:
8 radnych głosowało za przyjęciem wniosku,
5 radnych głosowało przeciwko
1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny Jarosław Kaczmarek informując, że ze względu na brak uwzględnienia
dofinansowania na poszczególne wnioski sołtysów zgłoszono wniosek formalny o
wykreślenie zaplanowania środków na budowę ogrodzenia w Księginkach i Masłowie.
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Możliwość zaplanowania i wykonania powyższego ogrodzenia nastąpi po czasie gdy sprawa
finansowa zostanie wyjaśniona z podatkiem od nieruchomości za budowle ( wiatraki).

Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że na wcześniejszej sesji radny Andrzej Michałowski
wystąpili z wnioskiem o budowę ogrodzenia w Księginkach.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem
formalnym w części dotyczącej budowy ogrodzenia w Księginkach. Wniosek został
zatwierdzony w następujący sposób:
7 radnych głosowało za przyjęciem wniosku,
4 radnych głosowało przeciwko
1 radny wstrzymał się od głosu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do rozpatrzenia wniosku w części dotyczącej
budowy ogrodzenia w Masłowie.
Radny Marek Jurga popiera wniosek radnego Jarosława Kaczmarka argumentując to taką
sytuacją finansową, zgodą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Masłowie i biorąc
pod uwagę zaplanowane inwestycje ( oczyszczalnia ścieków i wyposażenie dwóch
klasopracowni), które wykonane będą na terenie Szkoły Podstawowej w Masłowie. Ponadto
poinformował o całkowitej wielkości ogrodzenia terenu szkoły tj. 540m2 co stanowi koszt do
20.000zł.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał pomiary, które zostały ustalone prze Pana - zakres
terenu, który miałby być ogrodzony – 270m.
Radny Marek Jurga poinformował, że ogrodzony miałby być teren szkolny co stanowi duże
boisko, małe boisko i teren przyszkolny. Wskazując, że nie ma potrzeby ogrodzenia całości
terenu natychmiast.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała –  o jakim terenie mówimy?
Radny Zenon Rusiak zgłosił wątpliwości do ogrodzenia terenu dużego boiska.
Radnego Jacka Worocha dziwi postawa radnego Marka Jurgi. Wspomniał również o
kontroli kuratorium w sprawie ogrodzenia terenu szkoły celem zapewnienia bezpieczeństwa.
Radny Marek Jurga wyjaśnił, że nie jest przeciwny lecz przesunięciu w czasie.
Na co radny Jacek Woroch – należy bronić swojego zdania.
Radny Jan Rzepczyński wskazał, że projekt winien określać część ogrodzenia. Zapis
„ogrodzenie” wprowadza w błąd.
Radny Hieronim Szczepaniak zasugerował aby ogrodzenie zostało wykonane ze środków
będących w dyspozycji sołectwa Masłowo jeżeli boisko jest obiektem wioskowym.
Radny Marek Jurga sprostował - boisko nie jest wioskowe tylko użytkowane przez
młodzież Masłowa.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zaproponowała pozostawienie zaplanowanej kwoty w
budżecie na budowę ogrodzenia w Masłowie, dopowiadając – zobaczymy jaki teren zostanie
ogrodzony.

Podsumowując zmian, które ostatecznie stały się przedmiotem uchwały budżetowej stanowią:
DOCHODY
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 5 500,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Śremie na remont podjazdu strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie.
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
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Dokonuje się przesunięcia kwoty 1 000,00 zł z rozdziału 75616 paragrafu 0690 (wpływy z
różnych opłat) dotyczącego osób fizycznych na rozdział 75615 paragraf 0690 dotyczący osób
prawnych.
Dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z rozdziału 75616 paragrafu 0910 (wpływy z
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat) dotyczącego osób fizycznych na
rozdział 75615 paragraf 0910 dotyczący osób prawnych.
801  Oświata i wychowanie
Na wniosek Szkoły Podstawowej w Dolsku dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 12
447,10 zł z tytułu najmu, dzierżawy składników majątkowych.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury:
- w paragrafie 0750 dokonuje się zwiększenia dochodów z tytułu wpływu dochodów z najmu
i dzierżawy świetlic wiejskich o kwotę 4 500,00 zł.
WYDATKI

750 Administracja publiczna
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 20 000,00 zł na remont pomieszczeń urzędu.

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 500 zł z  na remont podjazdu strażnicy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiatowie.
W rozdziale 75495 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Mszczyczyn dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków o
kwotę 1 000,00 zł z paragrafu 4300 na poczet gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
paragraf 4210 tytułem zakupu kosiarki.
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- dokonuje się zmniejszenia wydatków w paragrafie 4010 o kwotę 83 206 78 zł
- dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4240 o kwotę 15 800,00 zł tytułem:
zakupu pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Masłowie – 14 000,00 zł i w Szkole
Podstawowej w Dolsku – 1 800,00 zł;
- dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 4270 o kwotę 9 573,30 zł na remont
świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Dolsku;
- dokonuje się zwiększenia wydatków w paragrafie 6050 o kwotę 48 500,00 zł na budowę:
przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Masłowie – 35 000,00 zł
oraz 13 500,00 zł na budowę ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- na wniosek Przedszkola Samorządowego Stokrotki w Dolsku dokonuje się przesunięcia
kwoty 7 300,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 6060 tytułem zakupu zestawu na plac zabaw.
W rozdziale 80113 Dowozy uczniów do szkół:
- w paragrafie 4210 zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł na zakup paliwa i
niezbędnych części zamiennych i materiałów do napraw i eksploatacji autobusów
dowożących dzieci do szkół.
W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:
- dokonuje się przesunięcia kwoty 400,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4170 tytułem
umowy zlecenia dla członków komisji egzaminacyjnej.
W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne:
- na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolsku zwiększa się wydatki w paragrafie
4170 o kwotę 2 000,00 zł.
854  Edukacyjna opieka wychowawcza
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W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
-zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1 400,00 zł tytułem wypłaty stypendiów dla
uczniów o charakterze motywacyjnym
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach :
-  na wniosek sołectwa Mszczyczyn w paragrafie 4210 zwiększa się planowane wydatki o
kwotę 1 000,00 zł tytułem zakupu kosiarki.
W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:
- w paragrafie 4260 zwiększa się planowane wydatki o kwotę 50 000,00 zł na oświetlenie
uliczne;
- w paragrafie 6050 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 54 908,69 zł tytułem
negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do budowy oświetlenia w miejscowości
Nowieczek.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- w paragrafie 4270 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 11 710,73 zł tytułem
negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w
miejscowości Mszczyczyn;
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Masłowo dokonuje się przesunięcia kwoty 492,00 zł z paragrafu 4210
na paragraf 4300 tytułem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej montażu
elementów placu zabaw na terenie rekreacyjno-sportowym w Masłowie,
- w paragrafie 4300 zwiększa się wydatki o kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na przegląd
placów zabaw i pozostałe usługi.

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

Uchwała nr XXXIV/220/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

k) zapewnienia poprawy jakości drogi powiatowej nr 4073P w porozumieniu z
powiatem śremskim.

Radny Jarosław Kaczmarek odczytał wniosek, który podpisało 9 radnych, co stanowi
załącznik nr 16 do protokołu. Następnie odczytał przedmiotowy projekt uchwały wraz z
uzasadnieniem tj.

· projekt uchwały w sprawie zapewnienia poprawy jakości drogi powiatowej nr 4073P
w porozumieniu z powiatem śremskim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), Rada
Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co następuje: § 1. 1. Mając na celu poprawę jakości
dróg w Gminie Dolsk, Rada Miasta i Gminy Dolsk wskazuje, że należy zapewnić w
budżecie Gminy Dolsk na rok 2018 niezbędnych środków finansowych z
przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 4073P na odcinku od granicy z gminą
Śrem przez Mełpin, Lubiatówko w kierunku Dolska w porozumieniu z powiatem
śremskim. 2. Rada Miasta i Gminy Dolsk wyrazi zgodę na przystąpienie, w ramach
porozumienia o partnerstwie z powiatem śremskim, do projektu inwestycyjnego
polegającego na remoncie drogi powiatowej nr 4073P na odcinku od granicy z gminą
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Śrem, przez Mełpin, Lubiatówko w kierunku Dolska. § 2. Wykonanie uchwały
powierza  się Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy Dolsk.  §  3.  Uchwała  wchodzi  w życie  z
dniem podjęcia.

· Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zapewnienia poprawy jakości drogi
powiatowej nr 4073P w porozumieniu z powiatem śremskim.

Grupa radnych Rady Miasta i Gminy Dolsk wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały
zobowiązującej Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk do zaplanowania środków finansowych w
budżecie na 2018 rok z przeznaczeniem na remont drogi 4073P od granicy z Gminą Śrem
przez Mełpin, Lubiatowo, Lubiatówko w kierunku Dolska. Droga jest w bardzo złym stanie i
konieczny jest do wykonania remont poprzez położenie nakładki asfaltowej. Środki należy
zaplanować w ramach dochodów Gminy Dolsk bez zaciągania dodatkowych kredytów.
Remont drogi może zostać przeprowadzony w ramach porozumienia o partnerstwie z
powiatem śremskim. Szczegóły porozumienia zostaną określone w odrębnej uchwale.

Radna Wiesława Szermelek potwierdzając zły stan drogi przypomniała postanowienia
Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych o wydatkowaniu środków w kolejności
zaplanowanej nie dodając nowych inwestycji.
Radny Jarosław Kaczmarek przypomniał, że radna Wiesława Szermelek w roku 2016
głosowała za remontem przedmiotowej drogi gdy była trudna sytuacja finansowa gminy.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że we wspomnianym czasie właśnie radny Jarosław
Kaczmarek, radna Janina Pawełczyk i wielu innych radnych byli przeciwni remontowaniu
drogi – w czasie gdy gmina była w trakcie negocjacji z bankiem warunków wykupu obligacji
i możliwości wykorzystania środków krajowych w wysokości 2mln zł.
Burmistrz Henryk Litka zapytał co się zmieniło w budżecie od tamtego roku? Czy sytuacja
finansowa gminy uległa zmianie? Państwo radni chcecie odwrócić sprawę – ja byłem i jestem
za remontem drogi to Wy byliście przeciwni remontowi drogi.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk w zeszłym roku proponował Pan przedłużenie spłaty
zadłużenia o 3 lata aby przeprowadzić inwestycje remontu przedmiotowej drogi jak również
drogi w Międzychodzie i kilka innych inwestycji.
Wspominając o sposobie rozliczania inwestycji między gminą Śrem a powiatem
Przewodnicząca Rady zarzuciła Burmistrzowi MiG Dolsk brak przeprowadzania negocjacji
ze Starostą Śremskim aby przeprowadzane inwestycje na gminie Dolsk były rozliczane w ten
sam sposób co z gminą Śrem.
Burmistrz – nie zgadzając się na remont drogi nie pozwoliliście aby do takich rozmów można
było doprowadzić.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała o inwestycjach prowadzonych w latach
poprzednich na drogach powiatowych (droga Drzonek-Wieszczyczyn, ul. Pocztowa i ul.
Gostyńskie Przedmieście), które gmina Dolsk wsparła angażując środki z własnego budżetu i
braku rozmów ze Starostą Śremskim w konsekwencji, których gmina Dolsk mogłaby
pozyskać dofinansowanie na kolejne inwestycje tak jak to ma miejsce na gminie Śrem. Czy
Burmistrz rozmawiał ze Starostą Śremskim o możliwości współfinansowania naszych
inwestycji na drogach gminnych przez Powiat Śremski?
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że Starostwo Śremskie w całości sfinansowało
remont drogi powiatowej w Lipówce.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że w ostatnich latach Burmistrz takich
rozmów nie prowadził gdyż miałoby to odzwierciedlenie w postaci stosownych uchwał, tak
jak to ma miejsce w przypadku Gminy Śrem i Starostwa Śremskiego. Ponadto wskazując na
możliwość pozyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaży nieruchomości (uchwały dzisiaj
przyjęte) stwierdziła, że Państwo nie mówicie o wielkości wolnych środków w budżecie i że
zostały zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości (elektrownie wiatrowe).
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Radny Andrzej Michałowski wspomniał o przetargu, który miał być ogłoszony na początku
lipca a został ogłoszony w sierpniu doprowadzając do sytuacji gdzie potencjalni wykonawcy
nie są zainteresowani pracą, a oferty złożone przez zainteresowanych znacznie przekraczają
zaplanowane środki w budżecie na wykonanie drogi w Pokrzywnicy.
Radny Jarosław Kaczmarek poprosił o wyjaśnienia Skarbnika MiG Dolsk.

Radny Hieronim Szczepaniak wspomniał o zniszczonej drodze – ul. Garcarska i jej złym
stanie, który to zniszczyła firma wykonująca kanalizację.
Rady Jacek Woroch stwierdził, że ul. Garcarska w takim stanie jest od 20 lat. W czasie
udzielania absolutorium burmistrzowi za rok 2015 radni zarzucili, że w kiepskiej sytuacji
finansowej gminy, Burmistrz chciał budować wspomnianą drogę.
Radny Zenon Rusiak wywołany przez radnego Jacka Worocha jako członek Komisji
Inwestycji i Spraw Gospodarczyk przypomniał, że ówczesny Skarbnik Maria Woroch w
owym czasie informowała Radę o braku możliwości przeprowadzenia jakiejkolwiek
inwestycji i o beznadziejnej sytuacji finansowej gminy.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o środki możliwe do dyspozycji?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że ok. 111.000 zł nadwyżki budżetowej
plus szacunkowe środki w wysokości 70.000zł z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w
ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Potwierdziła, że kwota 350.000zł stanowi
zwiększenie dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości, informując jednocześnie o
możliwości sytuacji gdy gmina będzie musiała zwrócić nienależnie zapłacony podatek z tegoż
tytułu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk podsumowując wolne środki do dyspozycji dołożyła
dochody pozyskane ze sprzedaży.
Radny Jacek Woroch zasugerował, iż należy mieć na uwadze Szkołę Podstawową w
Masłowie i realizację koncepcji sali sportowej.
Burmistrz Henryk Litka zapytał czy inwestycja ”Budowa wodociągu w Lipówce” nie ma
być zrealizowany? Gdy posiadamy dokumentację ważną do 2020 roku, jest to jedyna
miejscowość na terenie gminy, która nie jest wyposażona w wodociąg komunalny – zapytał,
czy należałoby zrezygnować z tej inwestycji?
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała, że od wielu lat wodociąg Lipówka
zapisany był jako priorytet inwestycji wraca w okresie przedwyborczym.
Burmistrz Henryk Litka wcześniej gmina nie posiadała dokumentacji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk – zgadzam się.
Radny Roman Ratajczak przypomniał o założeniach wydatkowania wolnych środków na
wcześniejszą spłatę obligacji.
Skarbnik Magdalena Surmicka uważa, że należy realizować założenia przy
zagwarantowanych środkach. Nie uwzględniać w bieżących kalkulacjach środków, które nie
są pewne i w oparciu o owe kalkulacje podejmować nowe inwestycji – remont drogi
powiatowej nr 4073P.
Ponadto Skarbnik Magdalena Surmicka na podstawie protokołów z wcześniejszych
posiedzeń radnych przywołała postawę radnych w temacie remontu drogi powiatowej nr
4073P z dnia 17.08.2016, 02.09.2016, 26.08.2016, 21.11.2016, 21.12.2016.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała o trudnej sytuacji finansowej gminy w
roku 2016 i bieżących zobowiązaniach, które zostały uregulowane w 2017 roku, jednocześnie
pytając Skarbnika MiG o ich wysokość?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że nie może od razu udzielić odpowiedzi.
Ponadto Skarbnik Magdalena Surmicka zapoznała radę z prowadzoną korespondencją z
bankiem celem wygospodarowania 1mln zł. Podsumowując – w oparciu o wyrażoną opinią o
projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2017-2029 „może
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sytuacja finansowa gminy jest lepsza niż w 2016 roku, jednakże jest porywanie się z motyką
na słońce”.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem Uchwała nr XXXIV/221/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
8 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
3 radny wstrzymało się od głosu
3 radnych głosowało przeciwko.
Uchwała została zatwierdzona 8 głosami i stanowi zał. nr 17 do protokołu.

Ad.7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapoznała obecnych z udzieloną odpowiedzią na
interpelację radnej Jadwigi Chojnackiej złożonej na XXXII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 21.06.2017r.co stanowi załącznik nr 17 do protokołu

Ad.8. Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Jarosław Kaczmarek przypominając o odbytym zebraniu w dniu 23 lipca b.r.
którego tematem była nielegalna budowa, prosi o zaangażowanie urzędu w prace
doprowadzające do rozebrania nielegalnej budowy.

9. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Rzepczyński wyjaśnił, że podpisał wniosek radnego Jarosława Kaczmarka w
sprawie umieszczenia w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zobowiązania do
podpisania porozumienia z powiatem śremskim w 2017 roku na remont drogi nr 4073Pale po
wysłuchaniu Skarbnika MiG i przedstawionej sytuacji finansowej gminy, mając na względzie
ważność inwestycji „budowa wodociągu Lipówka” zagłosował przeciwko uchwale.

Sołtys wsi Lubiatówko poruszając temat zanieczyszczenia środowiska we wsi Lubiatówko
przytoczyła korespondencję w przedmiotowej sprawie. Poinformowała, że sprawa nie dotyczy
tylko mieszkańców Lubiatówka leczy całej gminy. Wspominając przeprowadzone kontrole,
które miały miejsce w minionych latach nie stwierdziły żadnych nieprawidłowości gdyż
gospodarz zdążył się przygotować i wywieść trzodę chlewną.

Mieszkaniec gminy podziękował za początkową pomoc udzieloną w tym roku przez radę w
rozwiązywaniu problemu z jakim boryka się wieś. Przypomniała, że wieś z poruszonym
problemem boryka się od 2008 roku. Jednocześnie wstydząc się za niektórych radnych, gdyż
problem nie dotyczy wsi Lubiatówko lecz całej gminy wskazując zanieczyszczenie jeziora.
Podziękowania skierowała do tych radnych, których dojrzałość podczas głosowania jest
wysoka.

Sołtys sołectwa Mszczyczyn Sabina Hoffman – cieszy się, że radni zrezygnowali z
finansowania budowy ogrodzenia we wsi Księginki. Przywołując decyzję rady na
finansowanie zgłoszonych potrzeb przez Szkołę Podstawową w Masłowie nie kryje
rozgoryczenia gdyż złożony wniosek o sfinansowanie w kwocie 10.000zł na usunięcie
następstw nawałnicy i podjęcia działania naprawczych świetlicy sąsiadującej z przedszkolem
spotkał się z odmową.
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Sołtys Sabina Hoffman poinformowała o zgłaszaniu usterek na nieruchomości położonej
Mszczyczyn, ul. Szkolna 1, do Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
Andrzeja Ratajczaka które są ignorowane interpretując , że owe usterki są skutkiem
lokatorów. Ponadto poinformowała o baku monitorowania zgłoszonej szkody w dniu 6
sierpnia?, w konsekwencji nastąpiła zwłoka w oszacowaniu szkody (zwłoka wynika z planu
trasy osoby szacującej szkody w całej Polsce).
Burmistrz podziękował sołtysowi za aktywność i zaangażowanie. Jednakże mając na
względzie anomalia pogodowe które dotknęły całą Polskę należy zaczekać – szkoda jest
zgłoszona. Ponadto sołectwo Mszczyczyn obecnie dzierżawi pomieszczenia pełniące
świetlicę wiejską tak więc wydatki na remont świetlicy wiejskiej należy mieć na względzie
przy planowaniu budżetu.
Burmistrz Henryk Litka zwracając się do mieszkańców Lubiatówka prosi o zrozumienie w
poruszonej sprawie gdyż nie ma siły sprawczej, może wystąpić tylko w charakterze
nękającego organy właściwe do załatwienia sprawy. Natomiast wywóz trzody chlewnej jest
sprawą kryminalną.
Obiecując gdy tylko będzie możliwość pomocy gdyż jest za mieszkańcami.

Mieszkaniec gminy zapytał jakie działania po 2008r. w ramach kompetencji gmina podjęła
aby nie zanieczyszczać środowiska.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał ówczesną deklarację właściciela gospodarstwa aby
problem się nie pogłębiał w Lubiatówku, która pozwoli mieszkańcom normalnie żyć.

Sołtys Sabina Hoffman poinformowała, o złym stanie ogrodzenia przy nieruchomości
Mszczyczyn, ul. Szkolna 1 kierując pytanie do Dyrektora ZGK Andrzeja Rataczaka kiedy
wydeleguje pracownika celem uporządkowania terenu?
Mieszkaniec gminy nie zgadza się z wypowiedzią Burmistrza MiG pytając czy znane są
Panu informacje o wielkości zbiornika i wielkości stada trzody chlewnej.
Radny Marek Jurga przypomniał, o zwołanym posiedzeniu komisji Ochrony Środowiska na
zgłoszenie wywozu nieczystości na pola.
Sołtys Lubiatówka poinformował o systematycznym wywozie nieczystości płynnych 2-3
razy na tydzień na pola prosząc o przeprowadzenie kontroli.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o podjęcie działań aby ten proceder
powstrzymać.

Radny Jacek Woroch poinformował, że taką sytuację Rada winna zgłosić do prokuratora.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk należałoby na wrześniowych obradach Rady Miasta i
Gminy Dolsk uwzględnić stanowisko i rozstrzygnąć sprawę.

Ad.10. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


