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PROTOKÓŁ NR XXXIX/17

z XXXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 27 grudnia 2017 roku
godz. 14.00-20.20

Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
3. Magdalena Surmicka Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
6. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
9. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku
10. Maria Banaszak Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie
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.
Burmistrz Henryk Litka złożył wniosek o poszerzenie porządku obrad w punkcie 6
Rozpatrzenie projektów uchwał o projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu
ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.

Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.

Wobec powyższego, 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 XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
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4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5 Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029;
c) budżetu miasta i gminy na 2018 rok;
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029;
e) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
f) planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2018 rok;
g) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok;
h) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2018 rok;
i) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
j) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.

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

Porządek obrad został zatwierdzony 14 głosami „za”

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

powiedziała, że protokół z obrad XXXVIII 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”.

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk 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.
Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy przewodniczący poszczególnych
komisji chcieliby przedstawić sprawozdanie z działalności komisji.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Marek Jurga poinformował, że Komisja
Ochrony Środowiska w dniu 5 grudnia br. odbyła posiedzenie na którym omówiła między
innymi temat: Wykonanie i realizacja dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków w roku 2017. W oparciu o przedstawione informacje apeluje o rozpowszechnienie
wśród mieszkańców informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni przez wszystkich mieszkańców gminy.
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Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek
poinformował, że Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych w dniu 29 listopada br. została
poinformowana, że gmina zgromadziła środki pozwalające na rozbudowę oświetlenia
ulicznego na istniejącej już sieci. Wobec powyższego Komisja Inwestycji i Spraw
Gospodarczych wnioskuje aby gmina w przyszłości nie gromadziła w taki sposób środków na
rozbudowę oświetlenia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz poinformował, że Komisja Rewizyjna
w dniu 4 grudnia br. odbyła posiedzenie na którym omówiła między innymi temat: Zbadanie
prawidłowości realizacji zadań. Przywołując zgromadzone informacje Komisja Rewizyjna w
każdym z badanych realizowanych zadań nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że na posiedzenie dotarła radna Aneta
Niewrzendowska.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że zaproponowane zmiany w budżecie
pozwolą na wywiązanie się z płatności powstałych w ostatnich czasie.

DOCHODY
020 Leśnictwo
02001 Gospodarka leśna:
- zwiększa się planowane dochody w paragrafie 0750 (wpływy z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze) o kwotę 7 089,00 zł z
tytułu ponadplanowych dochodów,
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
- zwiększa się planowane dochody w paragrafie 0320 (wpływy z podatku rolnego) o kwotę
10 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów,
W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób
fizycznych:
zwiększa się planowane dochody
- w paragrafie 0320 (wpływy z podatku rolnego) o kwotę 8 800,00 zł z tytułu
ponadplanowych dochodów,
- w paragrafie 0330 (wpływy z podatku leśnego) o kwotę 1 110,00 zł z tytułu
ponadplanowych dochodów,
- w paragrafie 0360 (wpływy z podatku od spadków i darowizn) o kwotę 9 675,00 zł z tytułu
ponadplanowych dochodów



4

- w paragrafie 0370 (wpływy z opłaty od posiadania psów) o kwotę 382,00 zł z tytułu
ponadplanowych dochodów
W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorząd
terytorialnego na podstawie ustaw:
zwiększa się planowane dochody
- w paragrafie 0570 (grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych) o kwotę
4600,00 zł tytułem zapłaty kary przez podatnika
-w paragrafie 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę 136,00 zł
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w paragrafie 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o
kwotę 9 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 0830 Wpływy z usług:
Zwiększa się planowane dochody w paragrafie 0830 (wpływy z usług) tytułem
ponadplanowych dochodów pochodzących z opłat za pobyt w przedszkolach gminy Dolsk
dzieci z sąsiednich gmin o kwotę 5 474,00 zł.

WYDATKI
010 Rolnictwo i łowiectwo
W rozdziale 01030 Izby rolnicze:
- zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 2850 (wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych z wpływów z podatku rolnego) o kwotę 700,00 zł
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 500,00 zł w paragrafie 4170 (wynagrodzenia
bezosobowe), oraz w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 2 000,00 zł
710 Działalność usługowa
W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
- zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 13 500,00 zł w paragrafie 4300 (zakup usług
pozostałych),
750 Administracja publiczna
Zwiększa się planowane wydatki w rozdziale 75023 (Urzędy gmin)
- w paragrafie 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę 16 600,00 zł,
- w paragrafie 4260 (zakup energii) o kwotę 5 000,00 zł,
- w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 15 500,00 zł
Zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 75023 (Urzędy gmin)
- w paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę
1 050,00 zł
757 Obsługa długu publicznego
W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego:



5

- w paragrafie 8110 (odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek) zwiększa się planowane
wydatki o kwotę 20 675,00 zł
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
Zmniejsza się planowane wydatki:
- w paragrafie 2310 (Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) o kwotę
6357,10 zł
- w paragrafie 4220 (Zakup żywności) zwiększa się planowane dochody o kwotę 13 117,00 zł
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
Zwiększa się planowane wydatki:
- w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7 000,00
- w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 1 500,00 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
- na wniosek sołectwa Mełpin dokonuje się przesunięcia kwoty 230,00 zł z paragrafu 4210
(zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 4300 (zakup usług pozostałych) oraz zwiększa
się planowane wydatki również w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
7089,00 zł i zmniejsza się planowane wydatki w paragrafie 4210 (zakup materiałów i
wyposażenia) o kwotę 1 000,00 zł
W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt:
- zwiększa się planowane wydatki w paragrafie 2310 (Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego) o kwotę 492,10 zł
W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:
- zwiększa się wydatki w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 12 000,00 zł
W rozdziale 90095 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
2 000,00 zł
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
Zmniejsza się planowane wydatki:
- w paragrafie 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 14 000,00 zł
- w paragrafie 4260 (zakup energii) o kwotę 6 000,00 zł
Zwiększa się planowane wydatki:
- w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 4 000,00 zł

Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o koszty obsługi długu publicznego?
Skarbnik Magdalena Surmicka odpowiedziała, że ok. 457.000zł dodając, że nie jest to
kwota ostateczna.
Radny Jan Rzepczyński zapytał czy nie można było zaplanować właściwej kwoty na składki
na ubezpieczenia społeczne?
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Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że w roku 2017 Zakład Ubezpieczeń
Społecznych przeprowadził kontrolę za lata 2014-2016 o której zawiadomił w ciągu roku
2017, dodając że kwotowo dotyczy głównie 2014r. W wyniku kontroli wyszły
nieprawidłowości, których skorygowanie zobowiązuje urząd do przekazania środków na
konto ZUS z tytułu niezapłaconych składek społecznych./i kwota do zapłacenia.
Radny Jan Rzepczyński wskazał wynagrodzenia bezosobowe w dziale 921.
Skarbnik Magdalena Surmicka zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe zostały
zawyżone.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy powyższe wynagrodzenia dotyczą świetli?
Skarbnik Magdalena Surmicka potwierdziła.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wyjaśnienie dlaczego zwiększa się plan na
zakupu usług remontowych dotyczący oświetlenia ulicznego, placów i dróg.
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że modernizacja i konserwacja oświetlenia to
kwota którą trudno zaplanować.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała na jaką kwotę gmina została obciążona na
usługi remontowe na oświetlenie w 2017?
Skarbnik Magdalena Surmicka odpowiedział, że ok. 12.000zł musimy zwiększyć wydatki.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wskazując zgromadzone środki w wysokości 6.000zł
czy możliwa jest budowa nowego oświetlenia.
Burmistrz Henryk Litka wskazana kwota po konsultacji z Komisją Inwestycji i Spraw
Gospodarczych została wydatkowana na rozbudowę oświetlenia w oparciu o istniejącą już
dokumentację – uzgodniono Małachowo, Międzychód.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy oświetlenie będzie wykonane w bieżącym
roku?
Burmistrz MiG Dolsk potwierdził, że muszą być wykonane w tym roku.
Radny Roman Ratajczak potwierdził wykonanie, natomiast radny Zenon Ratajczak
poinformował, że do świąt nie zostało wykonane.
Radny Zenon Rusiak nie potwierdził wykonania oświetlenia w Międzychodzie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wskazując kwotę 15.500zł zakup usług pozostałych w
administracji publicznej zapytała czego dotyczy?
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że po zmianach wprowadzonych na XXXVIII
Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęły faktury za programy komputerowe – jest to kwota
około 14.000zł.

Wobec barku dalszych pytań dotyczących omawianego projektu uchwały Przewodnicząca
Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały, zgłaszając usterki przystąpiła do głosowania
nad tymże projektem.

Uchwała nr XXXIX/242/17 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2017-2029.
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Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017
roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na
lata 2017-2029 zwiększając dochody i wydatki 1.944.428,01zł. Dodając następujące
przedsięwzięcia:

1. Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Dolsk”.

2. INFORLEX Administracja Premium Online NET-NO-LIMIT + Administracja
mobilna.

3. Dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zmiana Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk.

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

Uchwała nr XXXIX/243/17 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr6 do protokołu.

c) budżetu miasta i gminy na 2018 rok.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że projekcie budżetu na 2018 rok planuje się
dochody w wysokości 22.447.376,00zł i wydatki w wysokości 21.547.376,00zł w tym
wydatki bieżące 21.220.376,00zł. Planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 900.000,00 zł
którą przeznaczy się na spłatę pożyczek i wykup obligacji komunalnych. W roku 2018
planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 327.000,00zł. Najważniejsza inwestycja tj.
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Lubiatowo-Dolsk o wartości
200.000,00 zł i stanowi dopłatę wykonania odcinka drogi Lubiatowo-Dolsk o nawierzchni
bitumicznej. Inwestycja wykonana zostanie przy współpracy i zaangażowaniu środków
800.000,00zł Starostwa Śremskiego. I tu Burmistrz wspomniał o modernizacji dróg
Brześnica, Ostrowieczno i ulica Podrzekta, których realizacja nastąpi przy zaangażowaniu
środków budżetu Starostwa Śremskiego w kwocie po 150.000,00zł.
Pozostałe kwoty stanowią kontynuację inwestycji tj.:

· Budowa wodociągu w Lipówce, realizacja zadania będzie możliwa po wprowadzeniu
zmian budżetowych w ciągu roku.

· Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowieczek, Drzonek.
· Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – budowa przydomowych oczyszczalni.

Zapewnił o przekazaniu mieszkańcom informacji dotyczącej zmian dofinansowania
kosztów realizacji inwestycji tak jak to zasugerowała Komisja Ochrony Środowiska
dopiero gdy ta zmiana nastąpi.

Burmistrz Henryk Litka wspomniał o zmianie w sposobie naliczenia subwencji na rok
2018. Informacja oparta o zapowiedzi przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała o pracach komisji w sprawie
opiniowania projektu budżetu na 2018 rok, prosząc przewodniczących o przedstawienie
tychże opinii. I tak:
Radny Henryk Grycz poinformowała, że Komisja Rewizyjna wyraziła opinię pozytywną w
sprawie projektu budżetu na 2018. Przedstawiona prognoza łącznej kwoty zaciągniętych
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zobowiązań została uwzględniona w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2029. Rozchody w wysokości 900.000 zł dotyczące roku 2018
zabezpieczono w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Radny Jarosław Kaczmarek poinformowała, że Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych
opiniuje pozytywnie projekt budżetu gminy na 2018 rok. Komisja zwróciła uwagę na
oszczędność w wydatkach gwarantujące wykonanie jednego większego zadania
inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej 4073P. Dalsze możliwości
ograniczone są koniecznością spłaty zobowiązań zaciągniętych w poprzednich latach.
Komisja zaproponowała następujące zmiany w budżecie:

· Zmniejszenie upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów
· Wpisanie świetlicy Lubiatowo, Mszczyczyn, Międzychód do tabeli inwestycji
· Zrezygnowanie z utrzymania funduszu w ENEA (6000zł na oświetlenie).

Co do realizacji budżetu w 2018 roku Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych zgłosiła
potrzebę ciągłej kontroli nad wydatkami jak również prowadzenia efektywnej egzekucji
zobowiązań podatkowych.
Korzystając z okazji radny Jarosław Kaczmarek odnosząc się do kwestii partnerstwa z
Powiatem – droga 4073P odczytał pismo „ Powstała grupa inicjatywna wśród radnych, która
powierzyła mi zadanie przygotowania projektu uchwały i zebrania podpisów wśród radnych.
Pod projektem podpisało się 9 radnych, przy czym radny Rzepczyński przed głosowaniem
uchwały wycofał swoje poparcie. Zwróciłem się również o poparcie do radnych z Dolska
podpisała tylko radna Chojnacka. Radni Woroch i Szermelek odmówili poparcia. Chciałbym
w imieniu grupy inicjatywnej i swoim własnym podziękować tym radnym, którzy wsparli
swoim głosem partnerstwo z Powiatem i jednocześnie zapytać tych, którzy głosowali
przeciwko uchwale, co teraz zrobicie z tym budżetem – też zagłosujecie przeciwko, bo jest
zapisana kwota 200.000,00zł na dofinansowanie do pierwszego etapu remontu w/w drogi.
Zastanawiające dla mnie jest podejście pracowników Urzędu, którzy pisząc w imieniu
Burmistrza do Regionalnej Izby Obrachunkowej, posłużyli się nieprawdziwymi danymi, co w
konsekwencji skutkowało uchyleniem uchwały Rady. Przypomnę, w projekcie ani w uchwale
nie było wymienionej żadnej kwoty jaką by miała Gmina Dolsk dopłacić do drogi Kadzewo-
Dolsk. Myślę, że pracownicy piastujący tak eksponowane stanowiska, nade wszystko powinni
uważnie czytać pisma, co do których się odnoszą.”
Radny Jacek Woroch poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu wyraziła opinię
pozytywną do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2018 rok sugerując uwzględnienie
zgłoszonych propozycji zmian w przedmiotowym projekcie, tj.:
- podjęcie prac modernizacyjnych na ulicy Garncarskiej wskazując stan drogi na najgorszy w
gminie i jednocześnie wskazując ważność dokumentacji drogi, która traci ważność w roku
2018. Radny Jacek Woroch zapytał Burmistrza prosząc o potwierdzenie ważności
dokumentacji ulicy Garncarskiej?
Burmistrz  Henryk  Litka odpowiadając poinformował, że sprawdzi w Referacie
Gospodarczy.
Radny Jacek Woroch stwierdził, że środki wydatkowane na dokumentacje przedmiotowej
drogi zostały wyrzucone w błoto.
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- montaż klimatyzacji i rolet zewnętrznych na sali Widowiskowej, które winny znaleźć się we
wydatkach Biblioteki Publicznej w Dolsku;
- zmniejszenie o kwotę 1.200zł w rozdziale 92695 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
z przeznaczeniem na 92695 § 2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
- montaż oświetlenia przy wyjściu bocznym z kościoła.
Radny Marek Jurga poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska budżet opiniuje
pozytywnie z uwzględnieniem zasugerowanych przez komisję zmian oraz popiera Komisję
Inwestycji i Spraw Gospodarczych w sprawie podziału zwrotu funduszu sołeckiego w kwocie
78.000zł z przeznaczeniem na inwestycje w sołectwach i równanie dróg. Jednocześnie składa
wniosek formalny o zmniejszenie środków z tytułu wykupu gruntów o kwotę 22.000 i
przeznaczeniem w kwocie 10.000zł na remont sali ślubów (wskazując pomieszczenia
opuszczone przez Policję) oraz 12.000zł na ocieplenie poddasza przedszkola w
Międzychodzie.
Następnie komisja sugeruje aby przyjrzeć się sprawie dofinansowania do przydomowych
oczyszczalni. Wskazując zmianę w regulacjach dotyczących ubiegania się o dotację na zwrot
kosztów przez mieszkańców, zaplanowana kwota w budżecie na 2018 rok może być
niewystarczająca aby sprostać potrzebom mieszkańców.
Komisja Ochrony Środowiska sugeruje aby w ciągu roku wyodrębnić środki na
dofinansowanie wymiany pieców.
Podkreślił brak zabezpieczonych środków w budżecie na 2018 rok na budowę sali sportowej
przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie. Prosząc o podjęcie działań, które
pozwolą zrealizować tak ważną inwestycję jaką jest budowa sali sportowej.
Radny Marek Jurga prosi  o  efektywny  przepływ  informacji  dotyczący  odszkodowań z
tytułu skutków nawałnic jakie nawiedziły nasz region. Ubolewając nad małą ilością
złożonych wniosków przez rolników gminy Dolsk.
Wskazując inwestycję budowa sali w Księginkach radny Marek Jurga zaproponował
przyjrzenie się zbliżonej koncepcji jaka za niewielkie pieniądze została wykonana we wsi
Włościejewice.
Radny Jacek Woroch przypomniał o propozycji poruszanej już w wcześniej na
posiedzeniach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu temacie podwyżek dla pracowników
oświaty choć sprawa nie dotyczy tylko pracowników oświaty. Radny wskazał i porównał
wynagrodzenie głównej księgowej w szkole której wynagrodzenie stanowi 2.500zł
podkreślając jednocześnie odpowiedzialność jaka spoczywa na wskazanym stanowisku, a
stażystę którego wynagrodzenie to 2100zł. Częstokroć przyrównując się do gminy Książ
Wlkp to wynagrodzenie głównego księgowego poszczególnej placówce jest o 1000zł wyższe.
Następnie wspomniał o inicjatywie powstania ścieżek rowerowych wokół jeziora licząc na
życzliwość i wsparcie finansowe ze Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej
Przedsiębiorczości.
Kolejne to wycofanie (bynajmniej tymczasowe) wniosku przez Komisję Oświaty, Kultury i
Sportu o podwyższenie ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach uzasadniając
iż w ościennych gminach ekwiwalent jest na zbliżonym poziomie.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk o odczytanie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a następnie Burmistrza Miasta i Gminy
Dolsk o omówienie autopoprawek wprowadzonych do budżetu, zaznaczając, że do
niewprowadzonych sugestii Rada Miasta i Gminy Dolsk ustosunkuje się w głosowaniu.
Skarbnik Magdalena Surmicka odczytała Uchwałę Nr SO-0952/37/11/Ln/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 roku w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dolsk na 2018 rok, która
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Na wstępie Burmistrz Henryk Litka zapewnił o możliwie maksymalnym wprowadzeniu
wszystkich sugerowanych poprawek, podkreślając trudności we wprowadzeniu wszystkich
sugestii ze względu na możliwości finansowe. Ponadto wspominał o elastyczności budżetu i
możliwościach jakie mogą być dokonywane w ciągu roku budżetowego.
Burmistrz Henryk Litka przystąpił do omówienia, i tak:

· praktyka gromadzenia środków na konto ENEA celem rozbudowy istniejącej sieci
oświetleniowej jaka miła miejsce w roku bieżącym nie zostanie powtórzona w roku
budżetowym 2018;

· sugestia Komisji Ochrony Środowiska o dofinansowanie do piecy nastąpi po
ustabilizowaniu regulacji w przedmiotowej sprawie, gdyż dofinansowanie w
przedmiotowej sprawie nie jest zadaniem łatwym, tak jak w przypadku
dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednakże zadeklarował
możliwości wprowadzenia sugerowanych zmian w ciągu roku;

· zaadoptowanie pomieszczeń na salę ślubów jest sprawą złożoną. Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji jest za przywróceniem zlikwidowanych w latach
ubiegłych małych posterunków. Komendant Policji w Śremie ma koncepcję
utworzenia 10 osobowej Komendy Policji w Książu Wlkp obejmująca teren działania
gminy Książ Wlkp i Dolsk. Wobec powyższego nie jest sprawą jasną
zagospodarowanie pomieszczeń na salę ślubów;

· zmniejszenie upoważnienia Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji
papierów wartościowych na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości (obecnie 500 tys. Zł)

· zmniejszenie kwoty do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z
tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć do 500 tys. Zł

· Montaż instalacji klimatyzacji i rolet zewnętrznych w Sali widowiskowej przy
współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

· Zmniejszyć kwotę na wykup gruntów i przeznaczeniem na ocieplenie poddasza w
Międzychodzie

· Zwiększyć wydatki inwestycyjne o kwotę 2.000zł opracowanie dokumentacji na
remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna

· Zwiększyć wydatki na drogi o 50.000zł
Przewodnicząca Janina Pawełczyk potwierdziła uwzględnienie w autopoprawkach zapisu
remontu  świetlicy w Międzychodzie, jednocześnie zapytała o uwzględnienie w budżecie na
2018 rok dofinansowania do zaplanowanego remontu świetlicy w Lubiatowie i
Mszczyczynie?
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Burmistrz Henryk Litka poinformował że  ze  środków  bieżących  gdyż są to  niewielkie
środki około 4.000zł zarówno dla świetlicy w Lubiatowie która prawie w całości swój
fundusz sołecki przeznacza na wskazany cel jak również świetlica Mszczyczyn gdzie w roku
2017 dokonano już większości prace remontowe.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do zgłoszonej sugestii zagospodarowania
pomieszczeń na sale ślubów, pokrótce omówił warunki w jakich odbywają się śluby cywilne
w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk. Wskazując dochody z tytułu opłaty skarbowej za ślub
poza terenem urzędu Przewodnicząca Janina Pawełczyk uważa za zasadne zaadoptowanie
pomieszczeń i wykorzystanie wspomnianych środków na remont sali ślubów.
Burmistrz Henryk Litka argumentując brak uwzględnienia sugerowanych zmian w
autopoprawkach, po pierwsze należy mieć na względzie nie wyjaśnioną sprawę z
przywracaniem zlikwidowanych wcześniej małych posterunków policji, jak wydatkowanie
kilkudziesięciu tysięcy złotych z przeznaczeniem na remont sali dla udzielania w ciągu roku
5,6 ślubów rocznie. Prosząc o przemyślenie i przesunięcie zadania w czasie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk podtrzymuje ważność zadania.
Po omówieniu autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, Przewodnicząca Janina
Pawełczyk otworzyła dyskusję, a następnie udzieliła radnemu Jackowi Worochowi głosu.
Radny Jacek Woroch przekonany o terminie ważności dokumentacji na ulicę Garncarską tj.
2018 poprosił o potwierdzenie czy rozpoczęcie niewielkich prac remontowych spowoduje
brak wygaśnięcia ważności dokumentacji?
Burmistrz Henryk Litka potwierdził.
Radny Jacek Woroch zapewnił o złożeniu wniosku formalnego w przedmiotowej sprawie w
stosownym momencie.
Radna Wiesława Szermelek zaproponowała rozpoczęcie prac wskazując obniżenie
studzienek kanalizacyjnych jak również naprawę chodnika.
Radny Jacek Woroch dodał, że obniżone krawężniki zapewnią komfort wjazdu na posesję
mieszkańcom rynku i może być przyczyną większej dostępności wolnych miejsc
parkingowych (rozwiązanie poruszonego problemu na poprzedniej sesji).
Radny Andrzej Michałowski wskazał środki Samorządu Mieszkańców miasta Dolsk, z
których należy wykonać zgłoszone naprawy.
Radny Andrzej Michałowski zarzuca niewłaściwy nadzór nad przeprowadzanymi
inwestycjami które to są efektem obecnej nawierzchni ulicy Garncarskiej, porównując bruk
na probostwie czy przy Kościółku św. Wawrzyńca.
Radny Zenon Rusiak wspomniał o złym stanie dróg na terenie sołectwa Międzychód.
Przypomniał o odrzuconym wniosku na dofinansowanie drogi w Międzychodzie ze względu
na brak internetu szerokopasmowego w Międzychodzie.
Radna Jadwiga Chojnacka uważa że wskazanym jest podjęcie jakichkolwiek prac aby
zapewnić ważność dokumentacji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk podziela zdanie radnego Andrzeja Michałowskiego
dodają, że droga w Księginkach podobnie została zniszczona przez wykonaną kanalizację.
Burmistrz Henryk Litka zwraca uwagę na zakres inwestycji budowy kanalizacji i gdyby w
projekcie uwzględniono odbudowę nawierzchni drogi stan byłby bez zarzutów jednakże
zwiększony zakres zadania zwiększyłby wydatki inwestycyjne. Stan nawierzchni jest
skutkiem montowanych urządzeń w drodze jak również zwiększeniem użytkowania drogi.
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Ponadto uważa, że zmiany budżetowe w ciągu roku będące efektem przedłużenia ważności
dokumentacji ulicy Garncarskiej winny być przedmiotem dyskusji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk w przedmiotowej sprawie proponuje przeprowadzenie
rozmów z Samorządem Mieszkańców miasta Dolsk i wprowadzeniem ewentualnych zmian w
budżecie Samorządu Mieszkańców miasta Dolsk.
Burmistrz Henryk Litka proponuje aby ulica Garncarska czy remont sali ślubów był
przedmiotem dyskusji obrad Rady Miasta i Gminy Dolsk w ciągu roku, jednocześnie
przypomina o zabezpieczonej symbolicznej kwocie na realizację inwestycji budowa
wodociągu w Lipówce która jest nadrzędnym zadaniem dla gminy Dolsk. Prosząc o
pozytywne odniesienie się do zaproponowanych autopoprawek, które w większości są
odpowiedzią na zgłoszone sugestie przez radnych, przy jednej zmianie – zwiększeniu o kwotę
2000zł inwestycji opracowanie dokumentacji na remont kanalizacji deszczowej ul. Podgórna.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wskazując zmniejszone wydatki na wynagradzania dla
nauczycieli w kwocie ok. 50.000zł zapytała czy zaplanowane wydatki są doszacowane?
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała że zaplanowane wydatki nie uwzględniają
zapowiedzianych po 15 listopada podwyżek dla nauczycieli, dodała że zmieni się sposób
naliczenia subwencji oświatowej , który miejmy nadzieję będzie uwzględniał zapowiadane
podwyżki.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk można spodziewać się braku 100% zaplanowania w
wydatkach z tytułu wynagrodzeń dla nauczycieli.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że niedoszacowanie z zaplanowanych
wydatkach z tytułu wynagrodzeń występuje w każdym dziale.
Radny Jacek Woroch w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wnioskuje  o
podwyższenie wynagrodzeń jak również przywróceniu regulaminu wynagradzania
pracowników obsługi w oświacie dla pracowników obsługi  co pozwoliłoby dyrektorom
udzielać nagród nie tylko nauczycielom.
Radna Wiesława Szermelek wspomniała,  że  nie  tylko  w  jednostkach  oświatowych  panuje
trend minimalnego wynagradzania, który należałoby się przyjrzeć.
Skarbnik Magdalena Surmicka wspominała że taka sytuacja występuje w urzędzie uważa,
że wynagradzanie winno być w gestii kierownika danej jednostki i możliwości finansowej
budżetu.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że wynagradzanie pracowników jednostek leży w
gestii dyrektorów i kierowników tychże jednostek.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że nie uczestniczyła w posiedzeniach na
których był omawiany projekt budżetu na 2018 rok , wobec czego ma kilka pytań dla p.
Skarbnika i tak:

· zaplanowane wynagrodzenia w urzędzie sugerują wzrost brak informacji o
planowanych odprawach czy jubileuszu?
Skarbnik MiG Dolsk wzrost spowodowany zaplanowanymi odprawami emerytalnymi
dla dwóch pracowników i ewentualnymi odprawami spowodowanymi
przyszłorocznymi wyborami.

· Wskazując kwotę 25000zł na wydatki na szkolenia pracowników niebędących
członkami służby cywilnej prosząc o doprecyzowanie?
Skarbni MiG Dolsk na szkolenia pracowników urzędu.
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· Porównując z budżetem tegorocznym nastąpił wzrost czy zaplanowane wydatki
uwzględniają składki członkowskie, wyodrębnione są również różne opłaty i składki
członkowskie. Do jakich organizacji przynależymy?
Skarbnik MiG Dolsk poprosiła Sekretarz MiG Dolsk o odpowiedź
Sekretarz MiG Dolsk na podstawie podjętych uchwał gmina Dolsk przynależy do
Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,
SELEKT, WOKISS, Gościnna Wielkopolska

· ponad 156.000zł zakup usług pozostałych - co uwzględnia zaplanowana kwota?
Skarbnik MiG Dolsk wszelkie usługi obce m.in. drobne zakupy, remonty, jak również

większe wydatki będące usługami.
· Zakup usług telekomunikacyjnych?

Skarbnik MiG Dolsk poinformowała, że telefony stacjonarne i służbowe
pracowników.

· Jaka kwota zaplanowana na telefony dla sołtysów?
Skarbnik MiG Dolsk 9000 zł

· 280.000zł pozostała działalność w tym 109.000zł wynagradzanie osobowe
pracowników czego dotyczy i jacy pracownicy?
Skarbnik MiG Dolsk czterech pracowników obsługi administracji samorządowej.

· Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7.000zł co się na tą
kwotę składa?
Skarbnik MiG Dolsk odpowiedzi udzieli w późniejszym czasie.

· Wskazując niskie koszty jakie zostały zaplanowane w jednostkach oświatowych na
remonty po 20.000zł Przewodnicząca zapytała o rzeczywiste potrzeby?
Skarbnik MiG Dolsk jednostki złożyły większe zapotrzebowanie, jednakże
zaplanowane potrzeby zostały zgodnie z możliwościami budżetowymi.
Przewodnicząca zapytała o szczegóły zapotrzebowania, na co Skarbnik poinformował,
że obecnie nie posiada materiałów źródłowych dotyczących przedszkola, natomiast w
Szkole Podstawowej w Dolsku został wykreślony remont dachu.

· Wskazując kwoty 32.000, 38.000, 20.000 utrzymanie zieleni Przewodnicząca zapytała
na co?
Skarbnik MiG Dolsk poinformowała, że obecnie nie posiada materiałów źródłowych
wobec czego trudno szczegółowo odpowiedzieć na pytanie.
Przewodnicząca poprosiła o przygotowanie odpowiedzi.

· Zakup usług pozostałych  w kwocie 115.000 OSiR?
Skarbnik MiG Dolsk przygotuje na następną sesję.

Radny Jarosław Kaczmarek kierując pytanie do Andrzeja Ratajczaka poprosił o
wyjaśnienie na jakie inwestycje zaplanowane zostały środki w kwocie 30.000zł?
Andrzej Ratajczak zaplanowano na zakup urządzenia ciśnieniowego dla stacji
wodociągowej dla Dolska.
Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Janina Pawełczyk zamknęła
dyskusję, prosząc przewodniczących komisji o zgłoszenie wniosków formalnych do
przegłosowania.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch zgłosił wniosek
formalny  o zapewnienie środków finansowych na 2018 rok na rozpoczęcie remontu ulicy
Garncarskiej
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Marek Jurga zgłosił wniosek formalny na
zapewnienie 10.000zł na remont ślubów po pomieszczeniach byłej policji zmniejszając kwotę
wykupu gruntów.
Następnie Marek Jurga przypomniał ustalenia kolejności remontu dróg tj. Pokrzywnica,
Międzychód i ulica Garncarska.
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek
przypomniał, że komisja wnioskuje aby gmina nie gromadziła środków na rozbudowę
istniejącego oświetlenia poprzez wpłaty na konto ENEA tak jak to miało miejsce w roku
bieżącym.
Burmistrz Henryk Litka zapewnił, że środki nie będą wpłacane.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do glosowania nad wnioskiem formalnym
zgłoszonym przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie ulicy Garncarskiej. Wniosek
został odrzucony 7 głosami przeciwnymi, 6 za przy 2 wstrzymujących.
Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad wnioskiem
formalnym zgłoszonym przez Komisję Ochrony Środowiska w sprawie remontu Sali ślubów.
Wniosek został przyjęty 7 głosami za, 2 przeciwnych i 6 wstrzymujących.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o uwzględnienie zmian z projekcie budżetu
miasta i gminy na 2018 rok.
Skarbnik MiG Dolsk zapewniła wprowadzenie zmian w projekcie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
Uchwała nr XXXIX/244/17 została zatwierdzona jednogłośnie 15 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Burmistrz MiG Dolsk podziękował.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła przerwę.

Po przerwie:
d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dolsk na lata 2018-2029.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że nie planuje zaciągania zobowiązań.
Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy uwzględnia 4przedsięwzięcia:

1. Aktualizacja „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla Gminy Dolsk”.

2. INFORLEX Administracja Premium Online NET-NO-LIMIT + Administracja
mobilna.

3. Dokonuje się zmiany w zakresie przedsięwzięcia Zmiana Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Dolsk.

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk – poprawa efektywności
oświetlenia ulicznego.

Dokonywane zmiany nastąpią ze względu na wynikłe potrzeby.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwróciła uwagę na błąd w tabeli nr 6.
Skarbnik MiG Dolsk zostanie poprawione.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o jaka jest kwota zobowiązań z tytułu obligacji
a jaka jest z zaciągniętej pożyczki?
Skarbnik MiG Dolsk poinformowała, że wyjaśniane i szczegółowo podane zostało na
komisji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk ze względu na brak natychmiastowych wyjaśnień na
zgłoszone wątpliwości zapytała czy projekt nie jest przygotowywany przez urząd?
Skarbnik Magdalena Surmicka zapewniła o przygotowaniu wyjaśnień na najbliższą sesje
jednocześnie poinformowała że projekt jest przygotowany przy współpracy z urzędem.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały. Następnie przystąpiła do
głosowania informując jednocześnie, że na sali jest 14 radnych, radna Aneta Niewrzendowska
nieobecna.
Uchwała nr XXXIX/245/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

e) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz przedstawił plan pracy komisji na
2018 rok, co stanowi załącznik do powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
Uchwała nr XXXIX/246/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

f) planu pracy Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek
przedstawił plan pracy komisji na 2018 rok, co stanowi załącznik do powyższego projektu
uchwały.
Radny Jan Rzepczyński zwrócił uwagę, że zarówno Komisja Rewizyjna jak Komisja
Inwestycji i Spraw Gospodarczych uwzględniła w planie pracy ten sam temat dotyczący
boiska w Ostrowiecznie.
Radny Jarosław Kaczmarek poinformował, że wielokrotnie komisje podejmują zbliżony
temat obradując na wspólnym posiedzeniu.
Radny Jan Rzepczyński podziękował i serdecznie zaprosił.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
Uchwała nr XXXIX/247/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

g) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch przedstawił plan pracy
komisji na 2018 rok, co stanowi załącznik do powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
Uchwała nr XXXIX/248/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

h) planu pracy Komisji Ochrony Środowiska na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowsika Marek Jurga przedstawił plan pracy
komisji na 2018 rok, co stanowi załącznik do powyższego projektu uchwały.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
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Uchwała nr XXXIX/249/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

Skarbnik Magdalena Surmicka poinformował, że nie została odczytana opinia RIO.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk postanowiła, że opinia zostanie odczytana w punkcie
9.Wolne głosy i wnioski.

i) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Maria Marchlewska poinformowała, że ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności określiła zasady przekształcenia oraz sposób ustalania
opłaty. W myśl przepisów ustawy właściwy organ, w tym wypadku Burmistrz, za zgodą Rady może
udzielić bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe lub przeznaczona na tego rodzaju
zabudowę. Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe, a prawo
użytkowania wieczystego przysługuje Tadeuszowi Pacyńskiemu i Alfredowi Pacyńskiemu
spadkobiercom Kunegundy i Ignacego Pacyńskich.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
Uchwała nr XXXIX/250/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

j) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Miranowo”.
Maria Marchlewska poinformowała, że Rezerwat przyrody „Miranowo” został utworzony
na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1972r. Nr 5, poz. 33). Zarządzeniem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2017r.
w sprawie rezerwatu przyrody „Miranowo” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.4754)
zostały określone jego nazwa, położenie, cel ochrony przyrody, typ i podtyp, a także
sprawujący nadzór nad rezerwatem. Rezerwat zajmuje powierzchnię 9,89 ha. W projekcie
planu cel ochrony przyrody określono jako zachowanie torfowisk mszarnych i nakredowych
oraz łąk trzęślicowych z rzadkimi gatunkami flory. Wskazano przyrodnicze i społeczne
uwarunkowania realizacji celu ochrony, zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia
wewnętrzne i zewnętrzne dla rezerwatu oraz sposoby ich eliminacji lub ograniczenia. W
związku ze zidentyfikowanymi zagrożeniami teren rezerwatu podzielono na obszar ochrony
ścisłej i obszar ochrony czynnej oraz zaplanowano na nich działania ochronne. Określono
ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania
przestrzennego województwa wielkopolskiego, mające zapewnić stabilność stosunków
wodnych oraz zagwarantować niezmienianie sposobu użytkowania gruntów rezerwatu na
taki, który mógłby zaszkodzić celowi ochrony przyrody. Projekt planu ochrony nie wskazuje
obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych, gdyż uznano, że zapewni to skutecznie sprawowanie nadzoru nad
rezerwatem. Nie wskazuje także obszarów i miejsc udostępnianych do amatorskiego połowu
ryb i rybactwa, a także miejsc udostępnianych do prowadzenia działalności wytwórczej
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i handlowej, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla celów ochrony przyrody w rezerwacie.
Projekt planu ochrony wskazuje natomiast miejsca udostępniane do prowadzenia działalności
rolniczej polegającej na koszeniu łąk trzęślicowych jako działania ochronne. Zgodnie z art.19
ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2016r. o ochronie przyrody(Dz.U. z 2016r. poz.2134 ze zm.)
projekt planu ochrony rezerwatu przyrody wymaga zaopiniowania przez Radę Miasta
i Gminy.
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał kto poniesie koszty monitoringu przedmiotowego
terenu?
Maria Marchlewska zapewniła, że koszty monitoringu ponosi Dyrektor Ochrony
Środowiska.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przystąpiła do głosowania.
Uchwała nr XXXIX/251/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na
XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy.
Odpowiedź na interpelację radnego Jacka Worocha stanowi, załącznik nr 16 do protokołu.
Odpowiedź na interpelację radnego Krystiana Mejzy stanowi, załącznik nr 17 do protokołu.
Odpowiedź na interpelację radnego Jarosława Kaczmarka stanowi, załącznik nr 18 do
protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na wnioski złożone przez sołtysa
Błażejewa Kingę Ratajczak-Kwaśnik (co stanowi załącznik nr 21 do protokołu).
Radny Jan Rzepczyński wyjaśnił, że położenie chodnika do połowy boiska było
przedmiotem zleconych prac. Oczyszczenie rowu wykonane zostało w „gratisie”.
Radny Jarosław Kaczmarek zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, które stanowi głęboki
rów.
Radny Jan Rzepczyński zaproponował zamontowanie w przyszłości barierek którą zapewnią
bezpieczeństwo, proponując skierowania pisma do Powiatowego Zarządu Dróg o
zamontowanie barierek.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na wniosek złożony przez Janinę
Pawełczyk w sprawie

8. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Andrzej Michałowski odczytał złożoną interpelację, dotyczącą drogi w Pokrzywnicy,
która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Radna Janina Pawełczyk odczytała złożoną interpelację, dotyczącą szczegółową informację
wydatków na usługi informatyczne, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
9. Wolne głosy i wnioski.
Skarbnik MiG Dolsk odczytała  Uchwała Nr SO-0957/37/11/Ln/2017 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie
wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata
2018-2029.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosił aby w przyszłości kopię dokumentacji
otrzymała.

Radny Hieronim Szczepaniak nakazał aby zastanowić się w przyszłości o sadzeniu drzew
przy drogach ponieważ korzenie niszczą asfalt.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyszła z inicjatywą złożenia wniosku do Związku
Międzygminnego Centrum Zagospodarowania odpadów „SELEKT” z prośbą o informację
Powyższy wniosek został zaakceptowany jednogłośnie 14 głosami za.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapoznała radnych z korespondencją otrzymaną do
wiadomości, a kierowaną przez mieszkańca gminy co stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk złożyła wniosek dotyczący wynagradzania
„świetliczanek” co stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

10. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


