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PROTOKÓŁ NR XXXVIII/17

z XXXVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku
od godz. 11.00 do godz. 14.30

Lista radnych obecnych na sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ponadto udział w sesji wzięli:

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy,
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak -  Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk,
3. Magdalena Surmicka -  Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
4. Mirella Godawa - Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich,
5. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego,
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 XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.

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) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami na rok 2018;

c) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na rok 2018;
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d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk

dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. zo.o. w Śremie;

e) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia

w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie;

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

najmu lokali stanowiących własność Gminy Dolsk;

g) nazw ulic w miejscowości Drzonek

h) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku;

i) przekazania nakładów inwestycyjnych Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Masłowie;

j) uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika przyrody z gatunku dąb

szypułkowy w parku dworskim w Mełpinie;

k) zbadania prawidłowości realizacji zadań.

l) zmiany Statutu Gminy Dolsk.

7. Informacja Burmistrza w sprawie obwodnicy miasta Dolska.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.

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

powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 radnych głosowało „za”.

Ad.4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryka Litka przedstawił sprawozdanie z działalności

międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na obrady sesji przybyła radna Lidia Pieprzyk.

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

załącznik nr 4 do protokołu.
Do obrad dołączył Mecenas M. Kropidłowski, który pokrótce omówił postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dotyczące Uchwały Rady Miasta
i Gminy Dolsk z dnia 27 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania
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i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania. Postanowienie to umarza postępowanie sądowoadministracyjne, które było
wynikiem nieopublikowania w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
uchwały rady. Błąd ten został naprawiony poprzez podjęcie uchwały nr XXXIII/201/17 w
dniu 28 lipca 2017 roku.

Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
Ad. a) zmiana uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.
Uzasadnienie do uchwały odczytała Skarbnik M. Surmicka, stanowi ono załącznik
nr 5 do protokołu.
 Zwróciła uwagę radnym, że zmianie uległa kwota planowanych dochodów i wydatków
o wartość 136,00 zł  i wynosić będzie 35.593,00 zł  zarówno po stronie dochodów
jak i wydatków. Zmiana ta wynika, z faktu przekazania przez Powiat Śremski  na rzecz OSP
Lubiatowo dotacji w wysokości 5.000,00 zł.
Po odczytaniu uzasadnienia, Przewodnicząca Rady zadała pytanie odnoście zmian
w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne - na co zostaną przeznaczone środki, które
zostają przesunięte w tym dziale. M. Surmicka poinformowała radnych, że środki finansowe
zarezerwowane w tym dziale przeznaczone są do dyspozycji M. Gogóła, który zgodnie
z zapotrzebowaniem wykorzystuje je na bieżące utrzymanie dróg, linii komunikacyjnej
w wysokości ok. 7.600,00zł, czyszczenie separatora kanalizacji deszczowej w Lubiatowie -
5.000,00 zł, przegląd obiektu mostowego – wiaduktu w Rusocinie 650,00 zł, ścinkę poboczy
drogi gminnej Masłowo – Wieszczyczyn – 2.000,00 zł, zakup i wbudowanie kruszywa
w miejscowości Lubiatowo- 1.200,00 zł oraz zakup destruktu asfaltowego do Księginek
1.500,00 zł.
Radny J. Kaczmarek zasugerował, aby łatanie dziur w Lubiatowie rozpocząć od porządnego
wyczyszczenia dziury w drodze i dopiero potem uzupełnić ją gruzem.
Radny Z. Rusiak wyraził opinie, że nie rozumie, dlaczego Lubiatowo i Księgniki dostają gruz
na naprawę dróg, gdyż wioski, które on reprezentuje w ciągu 3 lat nie dostały takiej ilości
gruzu, którą w ciągu jednego roku otrzymały wspomniane sołectwa.
Przewodnicząca przystąpiła do odczytania projektu Uchwały nr XXXVIII/231/17 następnie
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych, 12 głosami „za” uchwała została przyjęta
przy 3 „wstrzymujących się”.

Przewodnicząca J. Pawełczyk zarządziła 5 min. przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono  do omawiania pkt. 6 b porządku obrad.

Ad. b) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami na rok 2018.
Uzasadnienie do uchwały odczytała Kierownik Referatu Obywatelskiego M. Godawa,
stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu. Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady odczytała
projekt uchwały nr XXXVIII/232/17 , który w głosowaniu został uchwalony 15 głosami ”za”.
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Ad. c) przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2018. Uzasadnienie i celowość podjęcia tej uchwały omówiona została
przez członka Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i jednocześnie pracownika OPS Dolsk Panią K. Chojnacką, stanowi ono załącznik
nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca J. Pawełczyk, odczytała projekt uchwały nr XXXVIII/233/17, został
on uchwalony 15 głosami „za”.
 Ad. d) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dolsk
dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie.
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 8 do protokołu. Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu
uchwały. W głosowaniu uchwała nr XXXVIII/234/17 została przyjęta 15 głosami „za”.

Ad.  e) dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Dolsk dla spółki Śremskie Wodociągi Sp. z o.o. w Śremie
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 9 do protokołu. Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu
uchwały. W głosowaniu uchwała nr XXXVIII/235/17 została przyjęta 15 głosami „za”.

Ad. f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu lokali stanowiących własność Gminy Dolsk.
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 10 do protokołu. Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu
uchwały. W głosowaniu uchwała nr XXXVIII/236/17 została przyjęta 15 głosami „za”.

Ad. g) nazw ulic w miejscowości Drzonek
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca rady zwróciła uwagę, że zaproponowane nazwy ulic w Drzonku będą
dublować się z nazwami ulic w Nowieczku i Mszczyczynie. M. Marchlewska poinformowała,
że zwracano na to uwagę mieszkańcom Drzonku, ale pomimo to podjęli oni taką decyzję.
Radny H. Szczepaniak odczytał pytanie skierowane na jego ręce przez mieszkańca Drzonku,
którego obawy wiążą się z brakiem nr jego działki na planie zagospodarowania
przestrzennego i czy w związku z tym działka ta zostanie również objęta zmianą nazwy ulicy.
Wątpliwości budzi także kwestia tego, kto poniesie koszty wymiany dokumentów.

Przewodnicząca J. Pawełczyk zarządziła 10 min. przerwę.

Po przerwie M. Marchlewska odczytała protokół z zebrania sołeckiego odbytego w Drzonku,
na którym obecny był mieszkaniec ul. Czereśniowej i o każdym etapie postępowania
był informowany na bieżąco, jak również wiedział  że zmiana nazwy ulicy wiąże
się z koniecznością poniesienia kosztów dotyczących wymiany dokumentów.
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W związku z pojawiającymi się nieścisłościami Burmistrz H. Litka zaproponował wycofanie
uchwały  i nie podejmowanie jej na obecnej sesji, tylko prosił, aby na kolejnej radzie sołeckiej
wszystkie wątpliwości  zostały wyjaśnione.
Propozycja wycofania uchwały została przegłosowana 15 głosami „za”.

Ad. h) określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Dolsk w 2018 roku.
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 12 do protokołu.
Pytanie zadała J. Pawełczyk, a dotyczyło kwoty 36.500,00 zł - na co będzie szczegółowo
ona rozdysponowana. M. Marchlewska poinformowała, że na tą sumę składają się koszty
partycypacji w utrzymaniu Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju
i opiewają na kwotę 23.100,00 zł, a kwota 13.400,00 zł będzie przeznaczona na realizację
zadań opieki nad zwierzętami. Koszt utrzymania w gotowości gospodarstwa, które zapewni
opiekę nad zwierzętami gospodarskimi wyniesie rocznie 600,00 zł. Wobec braku dalszych
pytań przystąpiono do odczytania projektu uchwały. W głosowaniu uchwała
nr XXXVIII/237/17 została przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.

Ad. i) przekazania nakładów inwestycyjnych Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Masłowie.
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 13, do protokołu. W związku z wykonaniem instalacji oczyszczalni ścieków
wraz z przepompownią ścieków surowych i systemem rozsączania do gruntu, zaistniała
konieczność przekazania wykonanego zakresu robót o wartości 49.871,00 zł, do jednostki
organizacyjnej gminy, jako część składową wyposażenia niezbędną do prawidłowej
eksploatacji obiektu. Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała nr XXXVIII/238/17 została przyjęta 15 głosami „za”.

Ad. j) uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika przyrody z gatunku dąb
szypułkowy w parku dworskim w Mełpinie.
Uzasadnienie przedstawiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, stanowi
ono załącznik nr 14, do protokołu. Radny J. Kaczmarek zadał pytanie, kto poniesie koszt
tych zabiegów pielęgnacyjnych. M. Marchlewska poinformowała, że  drzewo pomnikiem
przyrody zostało ustanowione Uchwałą Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXI/127/96
w związku z tym wszelkie koszty zabiegów pielęgnacyjnych ponosi gmina.
Projekt uchwały nr XXXVIII/239/17, odczytała Przewodnicząca Rady, w głosowaniu został
on uchwalony 15 glosami „za”.

Ad. k) zbadania prawidłowości realizacji zadań.
Uzasadnienie przedstawiła Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk, stanowi ono załącznik nr 15,
do protokołu. Wobec braku pytań przystąpiono do odczytania projektu uchwały.
W głosowaniu uchwała nr XXXVIII/240/17 została przyjęta 11 głosami „za”, przy
4„wstrzymujących się”.
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Ad. l) zmiana Statutu Gminy Dolsk.
Uzasadnienie przedstawiła Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk, stanowi ono załącznik nr 16,
do protokołu.  Rada Miasta i Gminy Dolsk powołała Komisje Statutową  uchwałą
nr XXVI/173/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku . Komisja Statutowa pracowała w składzie:
Janina Pawełczyk, Jan Rzepczyński, Jacek Woroch, Jarosław Kaczmarek, Marek Jurga
i Henryk Grycz.
Komisja Statutowa na posiedzeniach w dniach 11, 16, i 25 stycznia, 10 i 22 lutego, 1 marca
i 31 maja 2017 roku przeanalizowała statut  w zakresie dotyczącym Komisji Rady, Sesji
Rady i obecnej  numeracji w Statucie . Komisja  proponuje wprowadzić zmiany w statucie
w nazewnictwie komisji, zmienić i doprecyzować przepisy w zakresie przygotowania Sesji,
przeprowadzenia obrad i sporządzenia protokołu. Wprowadzono dodatkowy zapis
o rejestracji sesji na nośniku informatycznym. Komisja Statutowa zaproponowała poszerzenie
statutu o § 58a dotyczący inicjatywy uchwałodawczej, a mianowicie, że wyrazić ją może
grupa mieszkańców. Po analizie obowiązującego Statutu proponujemy uchylić zapisy
przepisane z Ustawy o Samorządzie Gminnym oraz uporządkować numerację. Wszystkie
zaproponowane zmiany ułatwią pracę Rady Miasta i Gminy i zaktualizują obowiązujący
Statut, który jest  nieprecyzyjny.
Zmiany omówił mecenas M. Kropidłowski. W toku podjętych działań został wypracowany
projekt statutu, który wprowadza istotne zmiany. Mecenas poinformował zebranych, że w
listopadzie wpłynął do sejmu poselski projekt uchwały, który zakłada zmiany w przepisach
dot. samorządu. Projekt ten wprowadza zmiany, które nas również dotkną i będą stały w
sprzeczności z zapisami naszego nowego statutu. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej we wszystkich samorządach, obowiązek transmisji
obrad wszelkich szczebli rad, obowiązek rejestracji głosowań radnych. Projekt przewiduje
także umocowanie ustawowo interpelacji i zapytań radnych, wprowadzenie instytucji debaty
o stanie samorządu, która miałaby odbywać się raz do roku, przyznanie każdemu z klubów
prawa do wniesienia jednego punktu porządku obrad na sesję, nadanie uprawnień kontrolnych
indywidualnym radnym. Projekt zakłada także gwarancję przewodnictwa w komisji
rewizyjnej (kontrolnej) klubu opozycyjnego oraz zmianę w statusie pracowników biur
obsługujących rady gmin i powiatów, którzy podlegaliby przewodniczącemu rady. Część
zaproponowanych zmian w naszym nowym statusie obejmuje również te zmiany, które
znajdują się w poselskiej propozycji uchwały. Projekt  uchwały jest już po pierwszym
czytaniu na posiedzeniu komisji sejmowej, jeszcze dwa czytania i trafi na posiedzenie
plenarne sejmu. Mecenas wyraził opinię, że tempo zmian jest duże i istnieje znaczne
prawdopodobieństwo, że nowa uchwała szybko wejdzie w życie, wobec czego okaże
się, że opracowany przez nas statut może stać się nieaktualny zanim zacznie obowiązywać.
Radna W. Szermelek  wyraziła opinię, że w jej mniemaniu należy powstrzymać
się nad głosowaniem nad przyjęciem zmian w statucie i poczekać na poczynania rządu.
Radny J. Kaczmarek, stwierdził, że dużo wysiłku włożyli członkowie komisji w prace
nad statutem i uważa, że powinniśmy go uchwalić.
Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk  również jest zdania, że należy przyjąć uchwałę o zmianie
statutu, gdyż zaproponowane zmiany zostały wypracowane zgodnie ze wszystkimi uwagami
i jak się okazuje, wyprzedzają  nawet zmiany zaproponowane w poselskim projekcie
uchwały.
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Radny H. Grycz uważa, ze nie należy się spieszyć i postąpić tak jak ustalono na ostatnim
posiedzeniu komisji, czyli należy wstrzymać się z przyjęciem zmian.
Mecenas M. Kropidłowski zaznaczył, że projekt ustawy wiąże się ze zmianami na poziomie
gminy, ale również dotyczy zmian prawa wyborczego, więc ścieżka ustawodawcza będzie
przebiegać szybko i tempo zmian będzie do nich adekwatne.
Radny J. Woroch podzielił zdanie H. Grycza, że należy dzisiaj powstrzymać
się nad przyjęciem projektu statutu i  poczekać na koniec prac nad ustawą w sejmie. Radny
Woroch podkreślił, że zdaje sobie sprawę, ile wysiłku kosztowało sporządzenie
tego dokumentu, gdyż sam uczestniczył w pracach komisji, jednak oznajmił, że dzisiaj
wstrzyma się przy głosowaniu nad tym projektem.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały
nr XXXVIII/241/17. W wyniku głosowania 8 głosami „za” uchwała została uchwalona
przy 7 głosach „wstrzymujących się”.

Ad. 7 Informacja Burmistrza w sprawie obwodnicy miasta Dolsk.
O postępie przygotowań inwestycji drogowej – budowy obwodnicy Dolska poinformował
zebranych Burmistrz H. Litka.
„Od ostatniej informacji poświęconej tej społecznie oczekiwanej inwestycji samorządu
województwa wielkopolskiego tj. od sierpnia br., kiedy to miały miejsce rozmowy
z Wicemarszałkiem Wojciechem Jankowiakiem trwały w Poznaniu prace proceduralne
w zakresie aktualizacji „Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego
w perspektywie 2020 roku”.
 Po wizycie Wicemarszałka w Dolsku pozostawałem z nim w regularnym kontakcie,
by na bieżąco śledzić postęp przygotowań. Po upływie przewidywanego terminu dokonania
aktualizacji planu transportowego, w dniu 13 listopada br., wystosowałem do Wicemarszałka
Jankowiaka pismo, w którym, powołując się po raz kolejny na uciążliwości będące wynikiem
stale rosnącego nasilenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr 434, prosiłem o informację
w tej sprawie. Odpowiedź nadeszła 24 bm. i wynika z niej, że w  aktualizacji planu, która
jest przygotowywana, ujęte zostało zadanie pn. budowa obwodnicy m. Dolsk w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 434. Po wykonaniu aktualizacji musi ona zostać poddana strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko, w tym konsultacjom społecznym, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.”

Ad. 8) Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodnicząca rady J. Pawełczyk odczytała 5 odpowiedzi na interpelacje, które złożyli radni
na sesji nr XXXVII w dniu 25.10.2017 r. Odpowiedzi były skierowane do:

· Radnej J. Chojnackiej,
· Radnego A. Michałowskiego,
· Radnego K. Mejzy,
· Radnego M. Jurgi,
· Radnej J. Pawełczyk

Odpowiedzi stanowią załącznik do protokołu nr 17.
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Ad. 9). Interpelacje i zapytania radnych.
· Głos zabrała Przewodnicząca rady J. Pawełczyk i złożyła interpelację ustną

dotyczącą rozliczenia  wianków odbytych w 2017 roku wraz z podaniem kwot
darowizn przekazanych na organizację tej imprezy.

· Radny J. Kaczmarek złożył interpelację ustną dotyczącą funkcjonowania firmy Mróz
w Lubiatówku – czy firma ta dostała pozwolenie na adaptację pomieszczeń po stodole
na chlewnię i czy uzyskała pozwolenie na zwiększenie stada.

· Radny J. Kaczmarek skierował pytanie do Radnego J. Rzepczyńskiego, czy zostało
zgłoszona do zarządcy drogi w związku z pracami przy boisku w Ostrowiecznie
konieczność odgrodzenia chodnika od rowu  w ciągu drogi 4085P.

· Radny K. Mejza po spotkaniu z Prezesem Zawiszy Dolsk, złożył ustną interpelację
i prosi o odpowiedź, czy na boisku Orlik w Dolsku został wykonany drenaż,
gdyż stojąca po opadach woda uniemożliwia grę.

· Radny K. Mejza złożył ustną interpelację z prośbą o szczegółowe przedstawienie
odpowiedzi na co zostały rozdysponowane środki przeznaczone na ochronę zabytków.

· Radny K. Mejza prosi,  aby  zwrócić uwagę firmie  Enea,  gdyż podczas  wymiany
słupów energetycznych w Lubiatowie, zostały uszkodzone oznaczenia drogowe
poziome i do tej pory nie zostało to naprawione.

· Radny J. Woroch złożył ustną interpelację o zamontowanie dodatkowych punktów
świetlnych w wyszczególnionych poniżej miejscach:
- pomiędzy MGOSiR a budynkiem gimnazjum,
- na rynku przy przejściu dla pieszych obok domu Państwa Śmieińskich
i Owczarskich,
- przy bocznym wyjściu z kościoła,
- na ul. Szkolnej  tzw. „rogaczu” dla idących do Krupczyna czy Kotowa,
- na Śremskim Przedmieściu, pomiędzy apteką a najbliższymi zabudowaniami
w  stronę szkoły,  gdzie  wystarczy  obrócić lampę w  stronę posesji  Państwa
Ciachowskich.

Radny J. Kaczmarek odniósł się do wniosku J. Worocha i poinformował, że Komisja
Inwestycji i Spraw Gospodarczych na dzień dzisiejszy zadecydowała, aby 6.000,00 zł
przeznaczyć na zamontowanie 1 lampy w Międzychodzie oraz w ciągu drogi
wojewódzkiej w Małachowie.
Wniosków o zamontowanie nowych punktów świetlnych na chwilę obecną
jest złożonych ok. 24.
Radny J. Woroch poinformował, że złożył tą interpelację, gdyż chodzi
o bezpieczeństwo mieszkańców - wymienione punkty są bardzo niebezpieczne.
Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk prosiła, aby zwrócić się również do Samorządu
Mieszkańców Dolska o możliwość skorzystania ze środków finansowych samorządu,
biorąc przykład z sołectw, które montują oświetlenie ze środków sołeckich.

Ad.10. Wolne głosy i wnioski.
· Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk zwróciła  się do  Burmistrza  z  wnioskiem

o zajęcie się parkowaniem w obrębie rynku, w szczególności zwrócenie uwagi
mieszkańcom rynku, aby swoje samochody starali się parkować na własnych
podwórkach, a nie na miejscach parkingowych wokół rynku, gdyż osoby przyjezdne
nie mogą znaleźć miejsc parkingowych.
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· Burmistrz  H.  Litka, odpowiedział, że oczywiście również widzi problem związany
z brakiem miejsc parkingowych, ale uważa, że nie ma przepisu, który zabroni
mieszkańcom okolicznych domów parkować na miejscu parkingowym.

· Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk zadała pytanie, czy mamy rozwiązany problem
wywozu osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków. M. Marchlewska
poinformowała zebranych, że taką usługę świadczy Aquanet w Poznaniu. Dyrektor
ZGK w Dolsku A. Ratajczak, poinformował zebranych, że w Śremie oczyszczalnia
przyjmuje wyłącznie osady z przydomowych oczyszczalni ścieków tylko z własnej
gminy i nie jest to kwestia podpisania umowy. Warunkiem prawidłowego
funkcjonowania domowej oczyszczalni jest jej właściwe użytkowanie i odpowiednie
szczepienie osadu. Można we własnym zakresie wywozić osad lub  po odpowiednim
odpompowaniu wody skompostować go.

· Radny J. Kaczmarek odniósł się w swojej wypowiedzi do pisma wystosowanego
do RIO przez Sekretarz MiG Dolsk oraz przez Skarbnika Gminy i zaznaczył,
że w Uchwale nr XXXIV/221/17 z dnia 30.08.2017 Rady Miasta i Gminy Dolsk
dotyczącej remontu drogi 4073P nie została wyszczególniona kwota 1.200.000,00 zł, a
w  piśmie  wysłanym  do  RIO  ta  kwota  została  określona.  Jednocześnie  zaznaczył,  że
radni doskonale zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej gminy.

· Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk odczytała wniosek rady sołeckiej Nowieczek,
który stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

· J. Grzelka po przedstawieniu się i wyrażeniu zgodny na ujawnienie danych
osobowych, poprosił aby pismo z odpowiedzią od Wicemarszałka dot. tematu
obwodnicy Dolska umieścić na stronie internetowej gminy Dolsk w zakładce
dotyczącej obwodnicy.
Jednocześnie podkreślił, że z cytowanego przez Burmistrza pisma wywnioskował,
iż należy opracować studium oddziaływania na środowisko i to jest kolejny etap prac
w temacie obwodnicy, natomiast u Marszałka nic więcej w tym temacie nie musimy
potwierdzać.

· K. Ratajczak Kwaśnik  -  sołtys  wsi  Błażejewo-  po  przedstawieniu  się i  wyrażeniu
zgodny na ujawnienie danych osobowych, złożyła w imieniu rady sołeckiej wniosek
o przedstawienie rozliczenia darowizny niepieniężnej przeznaczonej na dożynki
w Błażejewie w 2017 roku. Pochodziły one z firm Piekarnia Jędruś oraz z firmy
Grawit.

· Radny M. Jurga  -poinformował, że ścinka poboczy na drodze Masłowo –
Wieszczyczyn odbędzie się przy zaangażowaniu mieszkańców wiosek, którzy
podstawią sprzęt do wywiezienia zebranego materiału. Jednocześnie zwrócił uwagę,
że na tej drodze mimo znaku ograniczającego  tonaż poruszają się maszyny i ciągniki
rolnicze ze znacznie przekroczoną wagą.

· Radny A. Michałowski – w jego opinii remontowany „dywanik” w Pokrzywnicy
jest wykonany nieprawidłowo, pominięto kolejne warstwy wbudowanego materiału
i prosi, aby przy sporządzaniu protokołu odbioru robót zwrócić wykonawcy
na to uwagę.
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M. Marchlewska, poinformowała radnego, że odbiór planowany jest na 30.11.2017
roku,  także zaprasza A. Michałowskiego na czynnego udziału przy odbiorze tych prac
i wyrażenie swoich ewentualnych uwag. Telefonicznie zostanie poinformowany,
o której godzinie odbędzie się w Pokrzywnicy spotkanie.

· B. Mikołajczak po przedstawieniu się i wyrażeniu zgodny na ujawnienie danych
osobowych, poinformował radnych, że firma wykonująca wspomniany „dywanik”
w Pokrzywnicy również w powiecie gostyńskim, przeprowadzała podobne prace
i miała problem z ich odbiorem z powodu nienależytego wykonania prac
budowlanych.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk Janina Pawełczyk


