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PROTOKÓŁ NR XXXI/17

z XXXI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 31 maja 2017 roku

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

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

Dolsku
10. Mieszkańcy gminy Dolsk
11. Przedstawiciel prasy.

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

wszystkich obecnych na sesji stwierdzając, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub
Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad.
Wobec braku wniosku w tej sprawie, porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję został
odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2016.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o nadanie odznaki „Za

zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017

rok,
b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji

Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Dolsk,
c) przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Błażejewo na lata 2017-2022,
d) rozpatrzenia skargi.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
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11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za”.

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

powiedziała, że protokół został sporządzony, 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.

Niespodziewana wizyta Starosty Śremskiego Zenona Jahnasa wywołała zaskoczenie wśród
radnych, którzy przywitali Starostę i podziękowali za wizytę.

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami za rok 2016.
Mirella Godawa przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami za rok 2016, który stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.

Ad.7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy o nadanie odznaki „Za zasługi
dla Miasta i Gminy Dolsk.

Burmistrz Henryk Litka poprosił o aprobatę radnych w sprawie nadania Odznaki
Pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” dla Barbary Wierzbińskiej i Ks.
Proboszcza Tomasza Bulińskiego.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o nadanie Odznaki
Pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” dla Barbary Wierzbińskiej.

Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem o nadanie Odznaki
Pamiątkowej „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” dla Ks. Proboszcza Tomasza
Bulińskiego.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie nad wnioskiem.
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Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, 2 radnych głosowało przeciwko i 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Wniosek został zatwierdzony 9 głosami „za” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Burmistrz Henryk Litka podziękował i poprosił aby program następnej Sesji Rady Miasta i
Gminy Dolsk uwzględniał uroczyste wręczenie odznak nagrodzonym mieszkańcom gminy.

Po przeprowadzonych ustaleniach wśród radnych ustalono, że Odznaki Pamiątkowe „Za
zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” zostaną wręczone  podczas Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk, która odbędzie się 21 czerwca br.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

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

Magdalena Surmicka poinformowała,  że  planowane  dochody  i  wydatki  zwiększa  się o
kwotę 13.387,59zł. Następnie przedstawiła szczegółowo zmiany:
DOCHODY

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 3 300,00 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej
w formie dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Śremie na zakup 3 butli stalowych do
aparatów ochrony dróg oddechowych oraz deski ortopedycznej pediatrycznej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dolsku.

758  Różne rozliczenia
Zwiększa się planowane dochody o wysokość odszkodowania z ubezpieczalni tytułem
uszkodzenia wigwamów (Pokrzywnica i Lubiatówko) 782,59 zł i wiaty przystankowej
4 305,00 zł w miejscowości Księginki. Łączna kwota zwiększająca dochody to 5 087,59 zł.

801  Oświata i wychowanie
Na wniosek Szkoły Podstawowej w Masłowie dokonuje się przesunięcia dochodów w
wysokości  1 400,00 zł z paragrafu 097 (wpływy z różnych dochodów) na paragraf 075
(dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze) w obrębie tego samego działu.

852  Pomoc społeczne
Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2 000,00 zł z tytułu otrzymania dotacji

celowej na rok 2017 z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłaty
zasiłków stałych oraz o kwotę 3 000,00 zł z tytułu wpłat darowizn na wycieczkę
organizowaną przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Dolsku.

WYDATKI

600 Transport i łączność
Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4305,00 na wymianę zniszczonej przez

żywioł wiaty przystankowej w miejscowości Księginki.
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754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 300,00 zł z  na zakup 3 butli stalowych do
aparatów ochrony dróg oddechowych oraz deski ortopedycznej pediatrycznej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dolsku.

852 Pomoc społeczna
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł na dofinansowanie wypłaty
zasiłków stałych oraz o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wycieczkę organizowaną
przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku.
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia kwoty 620,00 zł z
paragrafu 411 (Składki na ubezpieczenie społeczne) na paragraf 444 (Odpisy na ZFŚS) w
obrębie tego samego działu.

855 Rodzina
Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia:
- kwoty 92,00 zł z paragrafu 411 (Składki na ubezpieczenie społeczne) na paragraf 444
(Odpisy na ZFŚS) w dziale 85501 (Świadczenia wychowawcze).
- kwoty 92,00 zł z paragrafu 411 (Składki na ubezpieczenie społeczne) na paragraf 444
(Odpisy na ZFŚS) w dziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego).
- kwoty 92,00 zł z paragrafu 411 (Składki na ubezpieczenie społeczne) na paragraf 444
(Odpisy na ZFŚS) w dziale 85504 (Wspieranie rodziny).
Przesunięć tych dokonuje się w ramach tego samego działu.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dokonuje się przesunięcia kwot w wysokości:
- 86,00 zł z paragrafu 430 (Zakup usług pozostałych) na paragraf 605 (Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych) w dziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona dróg) w związku z
zadaniem dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej na kwotę 10 086,00 zł.
Planowana pierwotnie kwota w budżecie to 10 000,00 zł.
- 5 000,00 zł z paragrafu 421 (Zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf 606 (Wydatki na
zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) w rozdziale 90004 (Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach) na wniosek sołectwa Mełpin z tytułu zakupu kosiarki w ramach funduszu
sołeckiego.

926 Kultura fizyczna
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 782,59 zł w dziale 926 (Kultura

fizyczna) rozdziale 92695 (Pozostała działalność) paragraf 4210 (Zakup materiałów i
wyposażenia) przy jednoczesnym przesunięciu kwoty 4 200,00 zł na wniosek sołectwa
Księginki z tytułu zakupu namiotu plenerowego z działu 926 (Kultura fizyczna) rozdziału
92695 (Pozostała działalność) paragraf 421 (Zakup materiałów i wyposażenia) na paragraf
606 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych).

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytał czy wykazana nadwyżka budżetowa na koniec
roku 2016 została wprowadzona do budżetu tegorocznego?
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Magdalena Surmicka poinformowała, że nadwyżka jeszcze nie została zaplanowana w
tegorocznym budżecie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wspomniała,  że  o  nadwyżce  radni  dowiedzieli  się z
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2016 rok – Uchwała Nr SO-0954/56/11/Ln/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2017r.

Przewodnicząca Rady odczytując projekt uchwały zwróciła uwagę na błąd techniczny, który
należy poprawić  §1. pkt 64 winien być §1 pkt 4. Następnie przeprowadziła głosowanie nad
projektem.

Uchwała nr XXXI/201/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

b) nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości
Rolnych na rzecz Gminy Dolsk.

Maria Marchlewska poinformowała, że Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk podjął działania
mające na celu nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 579/1, położonej w obrębie ewidencyjnym gruntów Lubiatowo. Pozyskanie działki do
zasobu gruntów komunalnych jest niezbędne na cele związane z kulturą fizyczną.
W uchwalonym w dniu 28 listopada 1996r. miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego terenów rekreacyjnych w Dolsku – Podrzekcie (Uchwała Rady Miasta i
Gminy w Dolsku z dnia 28 listopada 1996r.) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest
w części pod tereny gospodarcze ośrodka oznaczone symbolem UTG, w części pod tereny
kąpielisk oznaczone symbolem UTK oraz w części pod tereny zieleni publicznej oznaczone
symbolem ZP. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pismem z
dnia 23.02.2017r. nr PO.SGZ.GM.4201.24.2017.AW, przychyliła się do wniosku o
nieodpłatne przekazanie ww. nieruchomości na rzecz Gminy Dolsk.
Podjęcie niniejszej uchwały niezbędne jest do przeprowadzenia procedury przejęcia
nieruchomości.

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

Uchwała nr XXXI/202/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

c) przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Błażejewo na lata 2017-2022

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

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

Uchwała nr XXXI/203/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

d) rozpatrzenia skargi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz poinformował, że odnosząc się do
pierwszego z zarzutów skargi z dnia 3 kwietnia b. r., a więc do zarzutu nieterminowego
rozpatrzenia wniosku z dnia 23 lutego br. Rada Miasta i Gminy Dolsk stoi na stanowisku, że
nie jest ona organem właściwym do rozpoznania skargi w tym zakresie. Zgodnie z art. 50 ust.
1 w związku z art. 3 § 2 pkt. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) sprawy nieterminowego
rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej – a w ocenie rady taki charakter
miał wniosek skarżącego z dnia 23 lutego b. r. – zarówno w zakresie bezczynności
(niezałatwienia sprawy w terminie), jaki i przewlekłości prowadzonego postępowania - objęte
są kognicją sądów administracyjnych. Uwzględniając wynikającą z art. 223 § 1 Kpa zasadę
jednotorowości proceduralnej przy rozpoznawaniu skarg kierowanych do organów
administracji publicznej wskazać trzeba, że właściwym do rozpoznania skargi na
nieterminowe rozpatrzenie wniosku skarżącego z dnia 23 lutego b. r. jest Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu. Odnosząc się do drugiego zarzutu należy stwierdzić, że
wymiana korespondencji w sprawie stanu technicznego drogi prowadzącej do posesji
znajdujących się pod adresem Księginki [...] zapoczątkowana została przez skarżącego w dniu
3 stycznia 2017 r., kiedy to złożone zostało pierwsze pismo, na które odpowiedź udzielona
została w 2 lutego 2017 r. Zawierała ona również informację, o którą skarżący wystąpił 16
stycznia br. tj. o informację w sprawie wytycznych, według których odbywa się zimowe
utrzymanie dróg. W kolejnym piśmie skarżący odniósł się do udzielanych mu odpowiedzi,
które uznał za mało precyzyjnej i w związku z tym zadał kolejne pytania dotyczące tej samej
problematyki. Odpowiedź na przesłane pytania została również udzielona. Analiza
dokumentów i wyjaśnień wskazuje, że nie można uznać, aby informacje finalnie udzielona
skarżącemu była niekompletna. Na pytania zadawane w kolejnych pismach bądź mailach
skarżący otrzymywał odpowiedzi. W tym stanie rzeczy należy uznać, że skarga jest
bezzasadna.

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

Uchwała nr XXXI/204/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
11 radnych głosowało za podjęciem uchwały,
3 radnych wstrzymało się od głosu
Uchwała została zatwierdzona 11 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Burmistrz Henryk Litka odnosząc się do kwestii ograniczenia środków finansowych
będących w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej, które były wielokrotnie przedmiotem
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posiedzeń poszczególnych komisji poprosił o przedstawienie sytuacji przez Skarbnika Miasta
i Gminy Dolsk

Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk wyjaśniła, że zmniejszenia w kwocie 5.797,00zł
dokonywane była w porozumieniu osób decyzyjnych w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto
w budżecie gminy na 2016 rok na dzień 31.12.2016r. pozostały środki w kwocie 3.274,48 zł
które nie zostały wydatkowane. Pozostawiona kwota stanowiła zabezpieczenie zobowiązań za
energię elektryczną. Powyższe zmniejszenia środków wynikały z trudnej sytuacji finansowej
gminy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk ustalona kwota zmniejszona została w porozumieniu ze
strażakami?
Skarbnik Magdalena Surmicka zapewniła, że zmniejszenia dokonano w porozumieniu ze
strażakami, zawiódł przepływ informacji między strażakami.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapoznała obecnych z udzieloną odpowiedzią na
wniosek o informacje szczegółowe do interpelacji złożonej na XXVIII sesji Rady Miasta i
Gminy Dolsk.
Odnosząc się do wyszczególnionej kwoty 25.000zł, która stanowi ogólny wydatek
organizowanej imprezy, bez wskazania szczegółowo wydatków na jakie zostały poniesione
środki finansowe.
Witold Opielewicz poinformował, że Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji został
obciążony za usługę artystyczną w pakiecie przez Agencję Artystyczną DADA-ART. Z
Poznania.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do kwoty 2967,99zł wskazanej w
udzielonej odpowiedzi na zgłoszoną interpelację zapytała czy stanowi to koszt wykonania
przyłącza energetycznego?
Witold Opielewicz poinformował, że są to coroczne koszty ponoszone przez organizatorów
imprezy pn. „Wianki” i stanowią koszt usługi zabezpieczenia energetycznego/przyłącz
energetycznego, wykonanie zasilania sceny i obiektów handlowych i wszystkich czynności z
możliwością korzystania z niego w czasie braku dostawy prądu podczas imprezy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasugerowała aby wykonać przyłącze do sieci
energetycznej.
Witold Opielewicz poinformował, że wielokrotnie składał wniosek, który ze względu na brak
środków w budżecie został odrzucany.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o sporządzenie kosztów jakie należałoby
ponieść w celu wykonania przyłącza do sieci energetycznej spełniającej wszystkie
wymagania.
Ponadto Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o wydatki jakie zostaną poniesione w
związku z organizacją tegorocznej imprezy „Wianki 2017”.
Witold Opielewicz poinformował, że są to koszty ok 37.000zł.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Wiesława Szermelek przypomniała o naprawie chodnika przy ulicy Garncarskiej,
który był już przez nią zgłaszany wielokrotnie.
Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, że sprawa nie jest prosta ze względu
na wychodzące korzenie drzew rosnących na sąsiedniej działce będącej własnością prywatną.

Radna Jadwiga Chojnacka podziękowała wszystkim radnym, którzy wzięli pod uwagę
prośbę skierowaną do Przewodniczącej Rady i odczytaną przez Nią na poprzedniej sesji.
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Ponadto Radna Jadwiga Chojnacka złożyła gratulacje Radnemu Jarosławowi Kaczmarkowi
osiągniętego sukcesu, jednocześnie informując, że nie czuje się winna wobec zarzutów
kierowanym w jej stronę.

Ad.11. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


