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 PROTOKÓŁ NR XXXVII/17

z XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 25 października 2017 roku
godz. 11.00-14.55

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. Dorota Praczyk Inspektor ds. wymiaru podatku
5. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego
6. Mirella Godawa Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
7. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
8. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
9. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
10. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku
11. Longina Dułacz Dyrektor Przedszkola Samorządowego STOKROTKI w Dolsku
12. Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w

Dolsku
13. 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 zgłosiła, wycofanie z porządku obrad w punkcie
7. Rozpatrzenie projektów uchwał podpunktu a) w sprawie zmiany Statutu Miasta i
Gminy Dolsk gdyż Komisja Statutowa nie zakończyła prac dotyczących opracowania zmian
w rozdziałach IV, Vi VI Statutu Miasta i Gminy Dolsk.

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.
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3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Miasta i
Gminy Dolsk.

4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2016.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku

szkolnym 2016/2017.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok;
b) w sprawie opłaty targowej;
c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
e) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze

przetargu;
f) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipówce

w drodze przetargu;
g) w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy;
h) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań

prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk.

Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała,  że  protokół z  obrad  XXXIV  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  został
sporządzony i znajduje się w biurze rady.

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

Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała, że protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został
sporządzony i znajduje się w biurze rady.

Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 14 radnych głosowało „za”.
Radny Jacek Woroch zgłosił uwagę, że wstrzymał się od głosu gdyż był nieobecny na

XXXV Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, wobec czego Przewodnicząca Janina Pawełczyk
przedstawiła wyniki głosowania nad przyjęciem XXXV protokołu sesji, które przedstawiają
się następująco:  13  radnych  głosowało za  i  1  radny wstrzymał się od  głosu.  Protokół został
przyjęty 13 głosami „za”.
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Zabierając w głos tym punkcie obrad Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk
powiedziała,  że  protokół z  obrad  XXXVI  Sesji  Rady  Miasta  i  Gminy  Dolsk  został
sporządzony i znajduje się w biurze rady.

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

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Litka przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Odnosząc się do zaprezentowanego punktu 3 informacji z działalności międzysesyjnej
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasugerowała przekazanie sprawy Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz odczytał odpowiedź
udzieloną mieszkańcowi gminy na złożony wniosek w sprawie udostępnienia informacji na
temat działań podjętych przez Komisję Rewizyjną na podstawie dokonywanego zgłoszenia
braku obowiązkowych przeglądów dróg gminnych oraz wynikających z tego faktu remontów.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Jacek Woroch poinformował,  że
komisja w okresie międzysesyjnym obradowała dwukrotnie, następnie odczytał protokół z
posiedzenia komisji odbytego w dniu 13.09.2017r.
Zasugerowano o zwiększenie do całego etatu pracownika gospodarczego dla Przedszkola
Samorządowego STOKROTKI w Dolsku ze względu na ogrom pracy.
Następnie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że na
posiedzeniu odbytym w dniu 20.10.2017r. komisja wystosowała wniosek o zapewnienie w
budżecie środków finansowych  niezbędnych do przeprowadzenia zmian w wynagrodzeniach
pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy od 2018 roku co stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych poinformował o posiedzeniu
komisji w dniu 17.10.2017r. na którym członkowie komisji rozpatrywali kwestię
podwyższenia podatków i opłat lokalnych o wskaźnik wzrostu 1,9%.

Burmistrz Henryk Litka odnosząc się do przedstawionej informacji międzysesyjnej
Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk zawiadamia, że o prowadzonych rozmowach ze
Starostą Śremskim dotyczącym modernizacji stanu drogi powiatowej Mełpin-Dolsk poprzez
zastosowanie grysu, o którym nikt nie chciał słyszeć. Innych rozmów w przedmiotowej
sprawie nie było. Obecnie są prowadzone rozmowy ze Starostą Śremskim w sprawie
wyetapowania inwestycji tej drogi. Następny temat, który został poruszony w sprawozdaniu
złożonym przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk do którego ustosunkował się Burmistrz
Henryk Litka jest sprawa mieszkańców Lubiatówka. Przedstawiona została dokumentacja,
zgromadzona w toku prowadzonej korespondencji z kompetentnymi organami w tej sprawie
od roku 2008.



4

Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że z przykrością słyszy się informacje
dotyczącą rozmów prowadzonych na początku roku.
Burmistrz  Henryk  Litka powtórzył, że rozmowy prowadzone na początku roku dotyczył
modernizacji drogi przy zastosowaniu grysu, a nie ustalenia prac modernizacyjnych dróg
powiatowych na terenie gminy Dolsk.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o odpowiedź na złożone zapytanie w sprawie
osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków.
Burmistrz Henryk Litka odpowiedź zostanie sporządzona po wcześniejszym przygotowaniu
do  problematycznego zagadnienia.
Andrzej Ratajczak odnosząc się do przytoczonego protokołu z odbytego posiedzenia
13.09.2017r. Przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu Zakład Gospodarki Komunalnej w
Dolsku nie pobiera czynszu tylko opłatę za ogrzewanie lokalu, który jest budynkiem
oświatowym. Dyrektor ZGK w Dolsku podkreślił fakt administrowania lokalu znajdującego
się w przedmiotowym budynku.
Odpowiadając na pytanie Przewodniczącej Janiny Pawełczyk obecna Dyrektor Przedszkola
w Dolsku poinformowała, że opłata za ogrzewanie jest stałą opłatą w wysokości 1.000zł
miesięcznie przez cały rok.
Radny Jacek Woroch wyjaśnił, że w poruszonym temacie chodziło o określenie zasady
administrowania budynkiem, a nie wskazania kto miałby to robić.
Andrzej Ratajczak odpowiadając w powyższym temacie poinformował, że opłata za
ogrzewanie jest stałą opłatą rozliczaną w stosunku rocznym. Natomiast odnosząc się do osadu
powstałego z przydomowych oczyszczalni poinformował, że może mieć zastosowanie jako
nawóz rolniczy po wcześniejszym zbadaniu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o odpowiedź pisemną i zasugerowała aby
odpowiedź znalazła się na BIP tutejszego urzędu.

Ad.6. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2016.
W pierwszej kolejności Burmistrz Henryk Litka dokonał krótkiej analizy oświadczeń
majątkowych pracowników, którzy są zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego za
rok 2016, jak również w przypadku złożenia oświadczenia majątkowego w ciągu roku; co
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Następnie Janina Pawełczyk przeprowadziła analizę majątkową radnych co stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym
2016/2017.
Mirella Godawa zaprezentowała sporządzoną informację o stanie realizacji zadań
oświatowych gminy Dolsk w roku szkolnym 2016/2017 wracając uwagę na zmiany, które
wprowadziła reforma oświatowa co stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Po przedstawieniu zagadnienia radny Jan Rzepczyński pogratulował wysokiego poziomu
wykształcenia kadry nauczycielskiej co efektywnie przedkłada się na osiągnięcia uczniów.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwróciła się do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o
aktualizację regulaminu w przyznawaniu stypendiów ze względu na likwidację gimnazjum.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
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a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że zaproponowane  zmiany w budżecie
dotyczą:

DOCHODY

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się planowane dochody w paragrafie 6620 (dotacja celowa otrzymana

powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – umów

między jednostkami samorządu terytorialnego) z tytułu otrzymania pomocy finansowej na

zakup dwóch pił ratowniczych o dużej mocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku w

wysokości 11 000,00 zł.

758  Różne rozliczenia

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 7 245,27 zł z tytułu otrzymania

odszkodowania za wyrządzone szkody.

801  Oświata i wychowanie

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Dolsku dokonuje się zwiększenia dochodów o

kwotę 720,00 zł z tytułu sprzedaży złomu..

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92604  Instytucje kultury fizycznej:

na wniosek Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku dokonuje się

zwiększenia dochodów:

- w paragrafie 0750 (wpływy 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) o kwotę 83,00 zł,

- w paragrafie 0830 (wpływy z usług) o kwotę 2 394,00 zł,

- w paragrafie 0940 (wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę 323,00 zł,

- w paragrafie 0960 (otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej) o kwotę

7 300,00 zł.

WYDATKI

600  Transport i łączność

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:



6

- na wniosek sołectwa Mszczyczyn w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza

się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł.

- dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 60 000,00 zł z paragrafu 4300 (zakup usług

pozostałych) na paragraf 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) w rozdziale

60017 (drogi wewnętrzne) na realizację inwestycji związanej z budową drogi dojazdowej w

miejscowości Pokrzywnica.

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:

- w paragrafie 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji stowarzyszeniom) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 300 zł  na

remont remizy OSP w Masłowie,

- w paragrafie 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) zwiększa się

planowane wydatki o kwotę 11 000 zł   na zakup dwóch pił ratowniczych o dużej mocy dla

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku.

- w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) na wniosek sołectwa w Małachowie

dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 481,26 zł na modernizacje samochodu OSP i

zakup prostownika

- dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości 6 995,00 zł na:

* paragraf 3030 (wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych) – 3 000,00 zł,

* paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 3 700,00 zł,

* paragraf 4430 (różne opłaty i składki) – 295,00 zł.

801  Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:

- na wniosek Szkoły Podstawowej w Dolsku w paragrafie 4240 (zakup pomocy naukowych,

dydaktycznych i książek) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 720,00 zł.

854  Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

- w paragrafie 3240 (stypendia dla uczniów) zwiększa się planowane wydatki o kwotę

2 500,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

-  na wniosek sołectwa Błażejewo w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 272,88 zł,
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- na wniosek sołectwa Mszczyczyn w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg:

- na wniosek sołectwa Międzychód w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zmniejsza

się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł,

- na wniosek sołectwa Nowieczek w paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 463,55 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4445,27 zł w paragrafie 4270 (usługi remontowe)

-  na wniosek sołectwa Błażejewo w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 300,00 zł oraz w paragrafie 4270 (zakup usług

remontowych) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 914,88 zł,

- na wniosek sołectwa Międzychód w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 000,00 zł oraz w paragrafie 4270 (zakup usług

pozostałych) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 000,00 zł,

- na wniosek sołectwa Nowieczek w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 463,55 zł,

- na wniosek sołectwa Mszczyczyn w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) zwiększa

się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł oraz w paragrafie 4210 (zakup materiałów i

wyposażenia) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 800,00 zł.

- na wniosek sołectwa Małachowo dokonuje się przesunięcia kwoty 12 481,26 zł z paragrafu

4270 (zakup usług remontowych) na:

* dział 754 (OSP) kwoty 9 481,26 zł na modernizacje samochodu OSP i zakup prostownika,

* paragraf 4300 (zakup usług pozostałych tytułem wykonania inwentaryzacji budynku

świetlicy i remizy i mapy projektowej,

- dokonuje się przeniesienia kwoty w wysokości 6 995,00 zł z paragrafu 3030 na dział 754

(OSP):

* paragraf 3030 (wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych) – 3 000,00 zł,

* paragraf 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 3 700,00 zł,

* paragraf 4430 (różne opłaty i składki) – 295,00 zł.

926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej:
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na wniosek Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku dokonuje się

następujących zmian:

- w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się planowane wydatki o

kwotę 2 000,00 zł,

- w paragrafie 4270 (zakup usług remontowych) zwiększa się planowane wydatki o kwotę

8 000,00 zł,

- w paragrafie 4440 (odpisy na ZFŚS) zwiększa się planowane wydatki o kwotę 100,00 zł.

W rozdziale 92695 Pozostała działalność:

-  na wniosek sołectwa Błażejewo w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 142,00 zł, oraz w paragrafie 4300 (zakup usług

pozostałych zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2 200,00 zł.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwracając uwagę, że rada nie podjęła decyzji dotyczącej

administrowania budynkiem w Małachowie zadała pytanie radnym jaką decyzję podejmą?

Radny Jarosław Kaczmarek poinformował, że winno być więcej posiedzeń na których radni

zapoznaliby się z tematem administrowania budynkiem w Małachowie.

Burmistrz Henryk Litka poinformował, że zakup pieca bez względu na to kto będzie

budynkiem administrował piec jest potrzebny. Ujednolicenie zasad administrowania

budynkami I przekazania do ZGK w Dolsku wymaga zmian w Statucie ZGK w Dolsku.

Burmistrz poprosił o akceptację zawracając szczególną uwagę, iż rozpoczął się okres

grzewczy.

Na posiedzeniu została również poruszona kwestia faktu zamówienia pieca jak również

palacza, jednocześnie zwracając uwagę, że radni zostali postawieni przed faktem dokonanym.

Na co radni zostali poinformowani: zakupu pieca nie dokonano , przeprowadzono kalkulacje

wydatków jakie zostaną poniesione z tytułu zakupu pieca. Następnie informacja o potrzebie

wymiany pieca została zgłoszona w miesiącu październik argumentowana dużą awaryjnością

i brakiem zapewnienia osoby obsługującej piec stąd decyzja o zakupie pieca.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wskazanie proponowanych przesunięć w

paragrafach na sfinansowanie zakupu pieca, pytając czy ogólne wartości w dochodach I

wydatkach są niezmienne?

Skarbnik Magdalena Surmicka potwierdzając brak zmian - dochody i wydatki ogółem

pozostają na tym samym poziomie - poinformowała, że przesunięcia dotyczą darowizn

wpłaconych dla OSiR, natomiast finansowanie pieca nastąpi z dochodów otrzymanych z

tytułu zwrotu kosztów za pobyt dzieci w przedszkolach z sąsiednich gmin w rozdziale 80104
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Przedszkola zwiększa się planowane dochody o kwotę 16 000,00 zł tytułem zakupu pieca

centralnego ogrzewania w przedszkolu w Małachowie (6060) wydatki na zakupy

inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na pytanie Przewodniczącej Janiny Pawełczyk Kierownik MGOSiR poinformował, że

darowizny dotyczą finansowania imprez pn. Wianki I Dożynki Gminne.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk przeprowadziła glosowanie dotyczące zakupu pieca.

Wniosek Burmistrza o zakup pieca został przyjęty w następujący sposób:

7 radnych głosowało za przyjęciem

7 radnych wstrzymało się od głosu

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

Uchwała nr XXXVII/224/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

b) w sprawie opłaty targowej.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że ze względu na ogłoszony wzrost
wskaźnika od towarów i usług o 1,9% gmina ma możliwość dokonania wzrostu stawek w
podatkach i opłatach lokalnych.

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

Uchwała nr XXXVII/225/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr11 do protokołu.

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że ze względu na ogłoszony wzrost
wskaźnika od towarów i usług o 1,9% gmina ma możliwość dokonania wzrostu stawek w
podatkach i opłatach lokalnych.

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

Uchwała nr XXXVII/226/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że ze względu na ogłoszony wzrost
wskaźnika od towarów i usług o 1,9% gmina ma możliwość dokonania wzrostu stawek w
podatkach i opłatach lokalnych.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXXVII/227/17 została zatwierdzona 13 głosami „za” przy 1 głosie przeciwnym
i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

e) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Dolsku w drodze
przetargu.
Maria Marchlewska poinformowała, że działka nr 1172 położona w Dolsku będąca
przedmiotem zbycia może być przeznaczona tylko na powiększenie sąsiednich nieruchomości
i poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich. Działka posiada pow. 0,0205
ha, jest położona pomiędzy działkami nr 1173 i nr 1171 posiada dostęp do drogi, ale nie może
być zbyta jako samodzielna działka budowlana ze względu na to, że nie spełnia cech
geometrycznych działki budowlanej. Kompetencją Rady jest stanowienie w sprawach
majątkowych gminy, podjęcie uchwały jest niezbędne w celu uruchomienia procedury
sprzedaży.

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

Uchwała nr XXXVII/228/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

f) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Lipówce
w drodze przetargu.

Maria Marchlewska poinformowała, że dla działki nr 149/3 położonej w Lipówce zostały
wydane warunki zabudowy poprzez możliwość budowy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano podziału działki nr 149/3 i
wydzielono działki o nr 149/5 i o nr 149/6, które przeznacza się do sprzedaży w drodze
przetargu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwróciła uwagę na dużą powierzchnię wyodrębnionych
działek.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
Projekt uchwały został odrzucony w następujący sposób 7 radnych głosowało za przyjęciem
uchwały i 7 radnych głosowało przeciwko.
Radny Jacek Woroch poprosił o argumentację radnych dlaczego głosowali przeciwko?
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Radny Andrzej Michałowski wyjaśnił, że zgodziłby się ze sprzedażą gdyby w zamian gmina
dokonała zakupu innej nieruchomości. Wszystko zostanie sprzedane.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyjaśniła, że należałoby w pierwszej kolejności
sprzedać nieruchomości na które rada się już zgodziła.
Radny Zenon Rusiak uważa, że w przyszłości będą również potrzeby na realizację których
gmina będzie mogła pozyskać środki ze sprzedaży tychże nieruchomości.
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła, że podjęcie powyższego projektu uchwały
pozwoli na pozyskanie dochodów w przyszłości, jest to czynnik niezależny od nas.
Zaplanowanie sprzedaży nie jest jednoznaczne z jej zbyciem.

g) w sprawie przekazania majątku jednostce organizacyjnej gminy.
Maria Marchlewska poinformowała, że Przedszkole Samorządowe w Dolsku prowadzi oddział
zamiejscowy w Małachowie i przekazywane nieruchomości są niezbędne do prowadzenia tej
działalności. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym kompetencją Rady Miasta i
Gminy jest wyposażanie gminnych jednostek organizacyjnych w majątek.
Maria Marchlewska dodała, że z pewnością łatwiejsze i bardziej przejrzyste jest administrowanie
budynkiem, który ma użytkowane jest przez jedną jednostkę.
Radny Marek Jurga podzielił się z obawami o dużym obciążeniu, którego administrowanie stanowić
będzie dla przedszkola.
W czasie dyskusji radni poruszyli zagadnienia dotyczące lokalu mieszkalnego (czynsz), wątpliwości
związane z lokalem w przeszłości wykorzystywanym przez Szkołę Podstawową w Dolsku (możliwość
zaadoptowania na lokale mieszkalne).
Burmistrz Henryk Litka podzielił się z zamierzeniami rządu, w konsekwencji nałożeniem kolejnych
zadań na samorządu – nauczanie dorosłych wynikające z szybkiego tempa technologicznego.
Słuszność zaadoptowania wolnych pomieszczeń na mieszkania jest jak najbardziej zrozumiała,
jednakże musimy mieć na uwadze realizację zadań gminy jak również poniesienie wysokich kosztów
z przystosowaniem 5 pomieszczeń na mieszkalne. Ponadto wyodrębniony lokal mieszkalny stanowi
realizację karty nauczyciela zapewniający mieszkanie dla nauczycieli. Tożsama sytuacja ma miejsce w
Masłowie i Dolsku.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwróciła uwagę, że niezagospodarowany lokal w Małachowie
będzie generował koszty utrzymania przedszkola.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak przedstawiła sytuacje budynku jaki ma być
przekazany do przedszkola.
Burmistrz Henryk Litka poprosił o akceptację radnych, która pozwoli na funkcjonowanie placówki i
przygotowania się do działań pozwalających dostosować uregulowania prawne do ogólnych zasad
administrowania budynkami jakie chcemy stworzyć, jednocześnie biorąc pod uwagę zapowiedzi
rządu.
Radny Jarosław Kaczmarek postawił warunek do końca marca.
Radny Hieronim Szczepaniak zapytał Dyrektora Przedszkola czy akceptuje powyższe rozwiązanie?
Wypowiadając się Dyrektor Longina Dułacz poinformowała, że rozwiązanie tymczasowe jest do
przyjęcia.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o zapisanie w protokole aby do końca marca Burmistrz
rozwiązał sytuację.
Burmistrz Henryk Litka zwrócił uwagę iż deklaracja do końca marca rozstrzygająca sytuację była
wiążąca również ze strony radnych.
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXXVII/229/17 została zatwierdzona 12 głosami „za” przy 2 wstrzymujących i
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

h) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na realizację zadań
prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej na 2018 rok.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że dotacje przedmiotowe dla
samorządowego zakładu budżetowego z tytułu dopłaty do kosztów mogą być udzielone z
budżetu Miasta i Gminy według kalkulowanych stawek jednostkowych. W związku z
powyższym występuje konieczność ustalenia stawek dotacji przedmiotowych zgodnie z art.
219 ust. 4 Ustaw z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla pokrycia kosztów
działalności samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dolsku

I. Dział 900 rozdz.90001 Gospodarka ściekami
Planowane koszty /2018r./ 457.430,-
Planowane przychody 390.550,-
Różnica – Dotacji 66.880,-

Planowane przyjęcie ścieków do oczyszczalni 60.800m3 x 6,35 = 386.080
Scieki bez dopłaty 600m3 x 7,45 = 4.470

Planowane koszty 457.430 : 61.400m = 7,45 cena 1m3
7,45-6,35 /planowana stawka netto przez odbiorców usług/ = 1,10
Stawka jednostkowa dotacji do 1m3 ścieków 1,10zł
- kwota dotacji 1,10zł x 60.800m3 = 66.880
W kosztach gospodarki ściekowej zaplanowano bieżące utrzymanie i obsługę procesu
oczyszczalni ścieku. Podatek od budowli i nieruchomości /budowle 0,1%/

Radny Jan Rzepczyński odnosząc się do zaplanowanych wydatkach na 2018 rok zapytał co
stanowią rozchody na dodatkowe wynagrodzenia?
Andrzej Ratajczak wyjaśnił, że jest to tzw. 13stka dla pracowników oczyszczalni.
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.

Uchwała nr XXXVII/229/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

Radna Wiesława Szermelek opuściła posiedzenie.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała,  że  na  XXXIV  Sesji  Rady  Miasta  i
Gminy nie zgłoszono interpelacji i tym samym punkt „Odpowiedzi na interpelacje radnych”
zostaje bez odpowiedzi.
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10. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Andrzej Michałowski odczytał złożoną interpelację, dotyczącą informacji na temat
umowy na wykonanie wigwamu w Pokrzywnicy oraz zajęcia się sprawą ciśnienia wody w
kranach mieszkańców Pokrzywnicy, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Radny Krystian Mejza odczytał złożoną interpelację, dotyczącą informacji na jakim etapie
jest dokumentacja inwestycji/czy takowa jest wykonania chodnika na nasypie poza terenem
drogi od ulicy Śremskie Przedmieście w stronę ulicy Widokowej i wsi Trąbinek, która
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Radna Jadwiga Chojnacka odczytał złożoną interpelację, dotyczącą złego stanu
technicznego placu zabaw nad jeziorem; złego stanu technicznego ławek i mostku w parku;
remontu drogi powiatowej Dolsk – Kościan oraz aktualnego stanu prac nad kanalizacją na ul.
Podrzekta i Polna  która stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Radna Janina Pawełczyk złożyła interpelację ustną dotyczącą przedstawienia informacji
dotyczącej zgromadzonych środków z tytułu darowizny dla MGOSiR w Dolsku oraz
szczegółowego rozliczenia imprezy Dożynki 2017 (koszty i nazwy firmy)
Radny Marek Jurga złożył interpelację ustną dotyczącą poprawy stanu drogi powiatowej
Masłowo informując, że otrzymał odpowiedź na korespondencję w  przedmiotowej sprawie
kierowaną do radnych powiatowych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o odczytanie odpowiedzi co też radny Marek
Jurga uczynił.
11. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do przedstawionego pisma mieszkańca w
sprawie sposobu wybierania wykonawców dla zamówień nie przekraczających wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30000 euro, które realizowane są w Gminie Dolsk po
konsultacji z mecenasem sugeruje aby rada się zastanowiła i przekazała sprawę Komisji
Rewizyjnej. Następnie poprosiła aby pracownik obsługujący biuro rady przedstawił
załatwienie sprawy.
Magdalena Pawłowska poinformowała, że w drodze konsultacji z mecenasem rada winna
zapoznać się z działaniami podjętymi przez urząd. W zależności od podjętego stanowiska
rada uznaje podjęte działania za zgodne z prawem, lub też przekazuje do Komisji Rewizyjnej
celem zbadania sprawy.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk o
przedstawienie podjętych działań celem wyjaśnienia sprawy.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że prowadzona korespondencja z mieszkańcem
gminy była również przekazywana do wiadomości radnym co zresztą stanowi załącznik
nadesłanej korespondencji mieszkańca gminy z radą przytoczoną w sprawozdaniu
międzysesyjnym przewodniczącej rady.
Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak zwróciła uwagę , że na skutek przeprowadzonej
kompleksowej kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową zarzucono zbędne
przeprowadzanie przetargu gdy uregulowania wskazywały inaczej (do 30 tys. Euro-
postępowanie „z wolnej ręki”).

Radny Roman Ratajczak opuścił salę obrad.
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Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie czy należałoby sprawę przekazać Komisji
Rewizyjnej celem zbadania sprawy.
Na skutek głosowania 6 głosami za przy 4 wstrzymujących i 2 przeciwnych zlecono Komisji
Rewizyjnej zbadania sprawy.

Na salę obrad powrócił radny Roman Ratajczak.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że do niedawna podjęte uchwały były
przekazywane krótkim pismem przewodnim podpisanym przez Przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy Dolsk. Uchwała Nr XXXIV/221/17 Rady Miasta i Gminy Dolsk została
przekazana do RIO pismem przewodnim (i tu Przewodnicząca Rady odczytała pismo
przekazujące podjętą uchwałę do RIO) podpisany prze Z-cę Burmistrza i Skarbnika Miasta i
Gminy Dolsk. W konsekwencji Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła stanowisko
unieważniające uchwałę. Przewodnicząca Janina Pawełczyk dodała, że gdyby Burmistrz
informował o prowadzonych rozmowach ze Starostą Śremskim to nie byłoby przedmiotowej
uchwały.
Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała oświadczenie, które stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.
Radny Jarosław Kaczmarek pogratulował Z-cy Burmistrza i Skarbnikowi Miasta i Gminy
Dolsk za wykazaną troskę. Wspominając sprzedaż sieci wodno-kanalizacyjnej żałuje
ówczesnego braku obaw ze strony władz wykonawczych.

Sebastian Zieliński po przedstawieniu się i wyrażeniu zgody na ujawnienie danych
osobowych podziękował radnym za przekazanie środków finansowych na zakup ziemi na
boisko w Ostrowiecznie. Dodając, że środki te mogły być wydatkowane na inne cele gdyby
kilka lat wcześniej owa ziemia nie została wcześniej usunięta. Zdaniem mówcy ziemia ta
została wówczas przewieziona i składowana na posesji sołtysa sołectwa Ostrowieczna
Mariana Piaseckiego za przyzwoleniem radnego Jana Rzepczyńskiego. Na dowód tego
zostały przedstawione radnym zdjęcia dokumentujące powyższe stwierdzenie, jednocześnie
cytując fragment wypowiedzi radnego Jana Rzepczyńskiego zawartego w protokole ze
wspólnego posiedzenia komisji z dnia 25.03.2015r. „Prawdą jest, że boisko powstało i jest już
częściowo ogrodzone” zapytał skoro powstało w 2015 roku to dlaczego teraz jest znów
robione?
Radny Jan Rzepczyński przypomniał problemy z jakimi sołectwo Ostrowieczna boryka się
chcąc wskazany teren – łąka, bagno przekształcić na boisko.
Wobec rozgorzałej dyskusji między Sebastianem Zielińskim a Janem Rzepczyńskim
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zamknęła temat rozmowy.

Bartosz Mikołajczak po przedstawieniu się i wyrażeniu zgody na ujawnienie danych
osobowych zapytał w imieniu mieszkańców czy udokumentowana została deklaracja terminu
– do końca października uruchomienia procedury przygotowania materiałów do wpisania
inwestycji obwodnicy Dolska do Wojewódzkiego Planu Transportowego.
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Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, że prace nad studium trwają,
przebieg trasy po drogach gminnych mają stanowić wkład gminy. Prawdopodobnie w ciągu
2-3 miesięcy procedura się zakończy. Dodając, że W-ce Marszałek w rozmowie
poinformował o możliwym przesunięciu terminu wpisu do Planu Transportowego co najmniej
o 1m-c, a więc do końca listopada br.
Bartosz Mikołajczak poinformował, że wpisanie do planu transportowego nie nastąpi w tym
roku stąd pytanie czy deklaracja Marszałka Województwa Wielkopolskiego jest deklaracją
pisemną czy też może ustnie złożoną deklarację w czasie wizyty sierpniowej w Urzędzie
Miasta i Gminy Dolsk.
Burmistrz Henryk Litka odpowiedział, że jest to deklaracja ustna.

Bartosz Mikołajczak kierując twierdzenie, że jeśli Komisja Rewizyjna bada terminowość
udzielania odpowiedzi na składane wnioski przez organ wykonawczy to sama się do
obowiązującego terminu nie podporządkowuje.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Grycz poinformował, że nie jest
pracownikiem etatowym wobec powyższego udzielane odpowiedzi na składane wnioski
udzielane są bez zbędnej zwłoki.

12. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


