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PROTOKÓŁ NR XXX/17

z XXX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 26 kwietnia 2017 roku
od godz. 11.00 do godz. 14.30

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. Katarzyna Chojnacka
10. Benedykt Włodarczak
11. Mieszkańcy gminy Dolsk
12. 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 13 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała o zmianie projektu uchwały w
sprawie przekazania skargi przełożonemu służbowemu pracownika do załatwienia na projekt
uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi. Ponadto zwróciła
się z zapytaniem, czy ktoś z radnych lub Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad.
Radny Jarosław Kaczmarek poprosił o poszerzenie porządku obrad w punkcie 7 „
Rozpatrzenie projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji i
Spraw Gospodarczych. Powyższy projekt został odczytany przez Radnego Jarosława
Kaczmarka.

Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała pismo adresowane do
Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk przez Jadwigę Chojnacką co stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.

Radny Jan Rzepczyński uważa, za niewłaściwe powoływanie nowej Komisji Inwestycji
Spraw Gospodarczych podczas nieobecności jednego z członków przedmiotowej komisji.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk przeprowadziła głosowanie nad przyjęciem wniosku
Radnego Jarosława Kaczmarka dotyczącym poszerzenia porządku obrad w punkcie 7 „
Rozpatrzenie projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwestycji i
Spraw Gospodarczych.

Powyższy wniosek został przyjęty w następujący sposób:
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8 radnych głosowało za przyjęciem wniosku,
5 radnych głosowało przeciwko zgłoszonemu wnioskowi.

Na obrady dotarła Radna Lidia Pieprzyk.

Porządek obrad uwzględniający przyjęty wniosek Radnego Jarosława Kaczmarka został
odczytany przez Przewodniczącą Janinę Pawełczyk a przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:
• OSP w Dolsku,
• Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących:
a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia

umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Dolsk,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości

stanowiących mienie gminne,
c) odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Dolsk”,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno,
f) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o
różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenia tygodniowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

g) zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi
h) powołania Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych
8. Podjęcie „Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska”.
9. Przyjęcie oświadczenia w sprawie obrony samorządności w Polsce.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został przyjęty w następujący sposób:
12 radnych głosowało za przyjęciem porządku obrad,
2 radnych głosowało przeciwko przyjęciu porządku obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
Zabierając w głos 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”.
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Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
Burmistrz Miasta i Gminy Henryka Litka przedstawił sprawozdanie z działalności

międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Hieronim Szczepaniak zapytał czy jest możliwość utwardzenia drogi w inny sposób
aniżeli grys?
Radny Marek Jurga dołączył się do pytania Radnego Hieronima Szczepaniaka.

Burmistrz Henryk Litka zasugerował aby program sesji poszerzyć o odpowiedzi na
zgłaszane interpelacje radnych, na które nie udało się odpowiedzieć od razu. W ten sposób
wszyscy zainteresowani będą posiadać pełną informację w zgłoszonej sprawie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zaproponowała wprowadzenie powyższego punktu od
następnej sesji ponieważ dzisiaj jest nieprzygotowana.
Burmistrz  Henryk  Litka poinformował, że Sekretarz Liliana Lenarczyk-Żurczak posiada
interpelacje radnych zgłoszone na XXIX Sesji Rady Miasta i Gminy oraz odpowiedzi na
powyższe zmiany.

Ustalono, że udzielone odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych w dniu
29.03.2016r. zostaną odczytane w pkt 10 porządku obrad.

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

załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6. Sprawozdania za rok 2016 z zakresu działalności:
• OSP w Dolsku
Benedykt Włodarczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dolsku co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Krystian Mejza zapytał czy samochody strażackie posiadają wymagane badania
techniczne?
Andrzej Ratajczak poinformował, że wszystkie pojazdy strażackie posiadają ważne badania
techniczne, kierowcy posiadają uprawnienia jak również ważne ubezpieczenia.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o wydatki z tytułu umowy zlecenie w kwocie
14.251,00 zł?
Andrzej Ratajczak poinformował, że wydatki wynikają z obowiązku wykonywanego raz w
tygodniu przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego, zakupy paliwa, prowadzenia
kart drogowych miesięcznych, oraz rozliczanie zużytego paliwa oraz zgłaszania wszelkich
awarii sprzętu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk prosząc o wyjaśnienia wspomniała, że zgłaszanych
potrzebach przez Ochotnicza Straż Pożarna i jednoczesnym zwracaniu niewykorzystanych
środków do budżetu gminy , który miał miejsce w roku 2016.
Andrzej Ratajczak wyjaśnił, że środki jakie ma do dyspozycji OSP jest wydatkowane pod
koniec roku gdy zostaną wszystkie zobowiązania stałe uregulowane dając jasny, przejrzysty
obraz środków do dyspozycji.  Ponadto przypomniał,  że Rada Miasta i  Gminy Dolsk w roku
2016 zmniejszała budżet Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolsku dwukrotnie.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Burmistrza o wyjaśnienia, gdyż Rada Miasta i
Gminy Dolsk uchwala zaproponowane przez Burmistrza MiG Dolsk zmiany budżetu.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał sytuację finansową gminy i podejmowanie działań,
które nacechowane były rozważnym i oszczędnym podejmowaniem decyzji. Poprosił o czas
w przygotowaniu szczegółowej analizy odstępując od pochopnych odpowiedzi.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o uzupełnienie finansowe na następną sesję.
Andrzej Ratajczak wspomniał, że OSP poza pozyskanymi środkami z budżetu gminy
wielokrotnie starała się o środki zewnętrzne, które pozwalają na współfinansowanie zakupów
inwestycyjnych.

Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o problem braku radiostacji?
Benedykt Włodarczak poinformował, że radiostacja została zakupiona.

• Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku.
Katarzyna Chojnacka przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku za 2016 rok co stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała o niezgodnościach w sprawozdaniu z
działalności Miejsko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dolsk za 2016 rok.
Katarzyna Chojnacka wyjaśniła, że zaistniałe pomyłki wynikają z trybu w jakim zostało
przygotowane sprawozdanie.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o złożone wnioski o dofinansowanie w roku
2016, które nie zostały zrealizowane w roku 2016?
Katarzyna Chojnacka poinformowała, że wszystkie wnioski dotyczące roku 2016 zostały
rozpatrzone. W oczekiwaniu na rozpatrzenie pozostały wnioski z kwietnia 2017 roku.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy wnioski były rozpatrywane na wcześniej
ustalonych zasadach.
Katarzyna Chojnacka potwierdziła.

Ad.7. Rozpatrzenie projektów uchwały dotyczące:

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Dolsk.

Maria Marchlewska poinformowała, że kompetencją Rady wynikającą z ustaw
przytoczonych w uchwale jest decydowanie o odstąpieniu od obowiązującego wyłaniania
najemców nieruchomości będących własnością gminy. Wobec tego, że złożony został
wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu na czas przyjmowania interesantów
zainteresowanych zawarciem umowy ubezpieczenia (2 dni w tygodniu).

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
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Uchwała nr XXX/193/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości
stanowiących mienie gminne

Maria Marchlewska poinformowała, że Rada Miasta i Gminy Dolsk przeznaczyła do
wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące mienie gminne. Kompetencją
Rady jest podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy.

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

Uchwała nr XXX/194/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

c) odstąpienia od sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk”.

Maria Marchlewska poinformowała, że z uwagi na zainteresowanie inwestora oraz
możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy Dolsk, konieczna jest zmiana
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk
dla terenu całej gminy. Obecnie wszczęta zmiana nie dotyczy całej gminy, a jedynie
wybranych obszarów, co uniemożliwia m.in. realizację ww. inwestycji. Zatem podjęta
uchwała Rady Miasta i Gminy Dolsk nr XXVI/171/16 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dolsk” z wyżej wymienionych względów
funkcjonalno-przestrzennych nie jest konieczna do realizacji. Przytoczone powyżej
argumenty, przemawiają za odstąpieniem od sporządzenia wymienionej wyżej zmiany
studium.

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

Uchwała nr XXX/195/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Dolsk”.

Maria Marchlewska poinformowała, że na podstawie dokonanej analizy stanu aktualności
obowiązującego dokumenty planistycznego jaki stanowi Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzono iż opracowanie to wymaga zmian w celu
dostosowania jego ustaleń do potrzeb w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Wyznaczono tereny do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które nie są spójne w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej z w/w studium. Wobec
zaistniałej sytuacji niezbędne stało się podjęcie niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad tymże
projektem.
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Uchwała nr XXX/196/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno.

Maria Marchlewska poinformowała, że ze względu na oczekiwania inwestora, związane z
możliwością realizacji nowych funkcji istnieje potrzeba sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrowieczno, według
załącznika graficznego do niniejszej uchwały. Ponadto przeprowadzono analizę zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miejscowości Ostrowieczno oraz oceniono stopień zgodności przewidywanych
rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Dolsk, a także ustalono niezbędny zakres prac planistycznych.
Opracowanie niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miejscowości Ostrowieczno ma na celu zachowanie rolniczego użytkowania terenu
objętego planem oraz określenie zasad zagospodarowania terenu i ochrony środowiska.

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

Uchwała nr XXX/197/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

f) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także określenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Mirella Godawa poinformowała, że z uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i
rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów i logopedów z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły i przedszkola oraz
zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa przewidują w stosunku
do nauczyciela–dyrektora szkoły (przedszkola) obniżenie wymiaru pensum albo zwolnienie z
obowiązku realizacji pensum (art.42 ust 6 Karty Nauczyciela). Pensum jest to tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami. Wprowadzone zmiany dotyczą obniżki godzin
dla dyrektorów szkół i przedszkola oraz możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora w
związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach podstawowych i przedszkolu.
Proponowany projekt uległ zmianą na skutek prowadzonych między czasie konsultacji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała o ustaleniach wyszczególnienia 20 i więcej
liczby oddziałów szkoły. Propozycja 19 i więcej oddziałów szkolnych jest prośbą o
zapewnienie przez okres przejściowy 2 lat dwóch wicedyrektorów dla scalonej placówki
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szkolnej. Ponadto Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu o wyrażeniu opinii w przedstawionym projekcie uchwały.
Radny Jacek Woroch poinformował, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu po zapoznaniu
się z projektem uchwały przedstawionym na posiedzeniu w dniu 24.04.2017r. uznała za
słuszne aby rozmiar obniżki w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dla
drugiego wicedyrektora szkoły podstawowej zmienić z proponowanych 6h do 8h (wymiar
równy dla obu wicedyrektorów).
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zdanie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu co
z proponowaną liczbą 20 i więcej oddziałów w roku szkolnym 2018/2019?

Radny Jacek Woroch poinformował, że po uwzględnieniu zasad funkcjonowania
perspektywy dwóch lat skłaniałby się za zmniejszeniem liczby oddziałów szkoły do 19
jednakże Komisja Oświaty, Kultury i Sportu i nie podjęła dyskusji w tym zakresie na
posiedzeniu 24.04.2017r.
Mirella Godawa przypomniała, że proponowany projekt uchwały był konsultowany i
stanowił podstawę do sporządzenia arkusza organizacyjnego szkoły.
Burmistrz  Henryk  Litka wprowadzenie reformy wymusiło podjęcie zmian. Decydując o
wyborze dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
kierowano się przede wszystkim dobrem dzieci. Zapewnienie placówce oświatowej dwóch
wicedyrektorów przez okres dwóch lat jest jednoznaczne z prowadzeniem dwóch osobnych
jednostek.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zwracając się do obecnego na sesji Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Dolsku Wojciecha Dudzińskiego poprosiła o wyjaśnienia celowości
złożonego wniosku dotyczy umożliwienia powołania na okres przejściowy wygaszania
gimnazjum tj. do sierpnia 2019 roku dwóch wicedyrektorów.

Wojciech Dudziński wyjaśnił, że chciał uniknąć sytuacji wyróżniania i podkreślania pracy
jednego z wicedyrektorów szkoły, jednocześnie prosząc o przedłużenie okresu przejściowego
do dwóch lat przy dwóch wicedyrektorach ze względu na zwiększenie oddziałów placówki.

W trakcie prowadzonej rozmowy zwrócono również uwagę na ponoszone koszty,
otrzymywaną subwencję oświatową, która nigdy w 100% nie zaspakaja potrzeb.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Radnego Jacka Worocha o sprecyzowanie
stanowiska Komisji Oświaty Kultury i Sportu w omawianej sprawie.

Radny Jacek Woroch poprosił o zarządzenie przerwy w obradach XXX Sesji Rady Miasta i
Gminy Dolsk.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zarządziła kilku minutową przerwę w obradach.

Wznawiając obrady Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o wyrażenie opinii
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie określenia liczby oddziałów szklonych
mających wpływ na powołanie drugiego wicedyrektora szkoły podstawowej.

Radny Jacek Woroch poinformował, że Komisja Oświaty Kultury i Sportu ustaliła, że
właściwym byłoby podjęcie uchwały tylko na jeden rok z liczbą 19 oddziałów szkoły przy
powoływaniu drugiego wicedyrektora szkoły podstawowej i wróceniu do sprawy za rok.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk złożyła wniosek formalny o zmianę zapisu w
podejmowanej uchwale: zmniejszenie w uchwale liczby 20 oddziałów do 19 oddziałów i tym
samym danie możliwości zatrudnienia dwóch wicedyrektorów w okresie przejściowym
dwóch lat.
Wobec powyższego Przewodnicząca Janina Pawełczyk przystąpiła do głosowania nad
proponowanymi zmianami w przedstawionej uchwale. I tak:

· Obniżenie liczby z 20 do 19 oddziałów szkoły przy powoływaniu drugiego
wicedyrektora szkoły podstawowej
Powyższa zmiana projektu uchwały została w następujący sposób:
8 radnych głosowało za przyjęciem,
5 radnych wstrzymało się od głosu.

· Powyższy zapis obowiązywał przez rok.
Powyższa zmiana projektu uchwały została w następujący sposób:
6 radnych głosowało za przyjęciem,
4 radnych wyraziło sprzeciw,
4 radnych wstrzymało się od głosu.

Reasumując decyzje radnych Burmistrz Henryk Litka poinformował, że uchwała
obowiązywać przez okres jednego roku szkolnego 2018/2019 przy dwóch wicedyrektorach.

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

Uchwała nr XXX/198/17 została zatwierdzona jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

g) zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk przedstawiła treść złożonej skargi.

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

Uchwała nr XXX/199/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
13 radnych głosowało za przyjęciem,
1 radny wyraził sprzeciw.

Uchwała nr XXX/199/17 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

h) powołania Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że projekt uchwały został złożony przez
członka Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych Jarosława Kaczmarka, którego poprosiła
o omówienie.

Radny Jarosław Kaczmarek poinformował, że Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych
na posiedzeniu komisji w dniu 31 marca 2017 roku dokonała zmiany na stanowisku
Przewodniczącego Komisji. Decyzja została podjęta na skutek samowolnej zmiany treści
opinii Komisji Inwestycji i Spraw Gospodarczych dotyczącej wykonania budżetu za rok 2015
przez Przewodniczącą Jadwigę Chojnacką. Cała Komisja zakończyła opracowanie opinii w
dniu 17 czerwca 2016, opinia w tym dniu została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich
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członków komisji i podpisana. Była to opinia negatywna. Natomiast Przewodnicząca
doprowadziła do zmiany zapisu opinii na pozytywną w dniu 22 czerwca 2016 roku czyli w
dniu Sesji absolutoryjnej co naruszyło wewnętrzne ustalenia Komisji. W związku z tym
Jadwiga Chojnacka odwołana została z funkcji przewodniczącej 3 głosami za i 1 przeciw. Na
przewodniczącego powołano Jarosława Kaczmarka 3 za 1 przeciw (szczegóły zmiany
przewodniczącego w protokole z posiedzenia komisji z 31 marca 2017).

Radny Henryk Grycz poinformował, że Komisja Inwestycji i Spraw Gospodarczych
konstytuowała się 2 lata temu, a zmiana przewodniczącego to sprawa wewnętrzna
przedmiotowej komisji i nie całej rady.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyjaśniła, że zmiana komisji winna być zaakceptowana
przez Radę Miasta i Gminy Dolsk.

Radny Jan Rzepczyński uważa że Jadwiga Chojnacka winna złożyć wyjaśnienia radzie i
niestosownym jest podejmowanie decyzji podczas nieobecnej zainteresowanej Jadwigi
Chojnackiej.
Radny Jarosław Kaczmarek poinformował, że Jadwiga Chojnacka złamała wewnętrzne
ustalenia komisji i winna być świadoma ponoszonych konsekwencji. Pani Jadwiga Chojnacka
została poproszona przez członków komisji o rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącej
w związku ze zmianą opinii. Ponadto Radny Jarosław Kaczmarek wyliczył daty posiedzeń na
których w jego uznaniu były kierowane prośby o wyjaśnienie zmiany opinii tj. 25.04.2016;
20.06.2016; 22.06.2016, 23.08.2016, 21.11.2016, 13.12.2016, 28.12.2016, 07.02.2017,
31.03.2017.
Radny Jacek Woroch poinformował, że jeśli radny Jarosław Kaczmarek widział
nieprawidłowości należało zgłosić wykroczenia odpowiednim władzom. Ponadto
niewłaściwym jest podejmowanie decyzji przy braku obecności zainteresowanej. Nie
uwzględniając prośby Jadwigi Chojnackiej.

Liliana Lenarczyk-Żurczak istnieją dwie opinie podpisane przez radnych Komisji
Inwestycji i Spraw Gospodarczych. Należałoby określić, która z opinii jest ostateczna.

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

Uchwała nr XXX/200/17 została zatwierdzona w następujący sposób:
8 radnych głosowało za przyjęciem,
5 radny wyraził sprzeciw,
1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała nr XXX/200/17 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

8. Podjęcie „Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska”.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała Apel w sprawie budowy obwodnicy Dolska
przeprowadziła głosowanie nad tymże apelem.
Apel w sprawie budowy obwodnicy Dolska XXX/201/17 został zatwierdzony jednogłośnie
14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

9. Przyjęcie oświadczenia w sprawie obrony samorządności w Polsce.
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Liliana Lenarczyk-Żurczak przedstawiła oświadczenie w sprawie obrony samorządności w
Polsce. Następnie Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt oświadczenia i
przeprowadziła głosowanie nad tymże projektem.

Oświadczenie w sprawie obrony samorządności w Polsce XXX/202/17 zostało zatwierdzone
jednogłośnie 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.10. Interpelacje i zapytania radnych.

Liliana Lenarczyk-Żurczak pokrótce przedstawiła udzielone odpowiedzi na złożone
interpelacje z dnia 29 marca 2017 roku przez:
Radnej Anety Niewrzendowskiej, Radnego Krystiana Mejzy, Radnej Janiny Pawełczyk . oraz
Radnego Marka Jurgi co stanowią załącznik nr 18 - 21 do protokołu.

Ad.10 Wolne głosy i wnioski.

Mieszkaniec gminy Dolsk prosząc o udzielenie głosu został zapytany przez Przewodniczącą
Rady czy wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych?
Jerzy Grzelka wyraził zgodę na publikowanie danych osobowych i poprosił aby w tematach
dotyczących przedstawionych sprawozdań radzie, referowanie sprawozdania polegało na
przedstawieniu zmian jakie miały miejsce od poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Następnie odnosząc się do podjętego „Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska” Jerzy
Grzelka zasygnalizował, że ważnym argumentem przemawiającym za budową obwodnicy
jest fakt, iż jej brak niekorzystnie oddziałuje na znajdującą się bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej nr 434 zabytkową drewnianą świątynię.
Jerzy Grzelka wspomniał, iż należałoby wystosować zapytanie do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego kiedy przewiduje aktualizację dokumentacji, która pozwoliłaby na
przedmiotową budowę drogi. A my jako mieszkańcy powinniśmy zastanowić się podjęcie
jakich działań z naszej strony pozwoli na przyspieszenie działań zmierzających do budowy
obwodnicy Dolska. Ponadto należałoby się zastanowić o wyznaczeniu właściwego przebiegu
trasy.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy
poinformowała, że treść „Apelu w sprawie budowy obwodnicy Dolska” została już wcześniej
podjęta i zaproponowała, aby sugestia związana z zabytkową drewnianą świątynią znalazła
swoje odzwierciedlenie w piśmie przewodnim skierowanym do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego jak również do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Andrzej Ratajczak odnosząc się do niesatysfakcjonującej dla Radnego Jurgi odpowiedzi na
interpelację złożoną przez tegoż Radnego poinformował, że zaplanowane środki na świetlice
wiejskie w budżecie Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2016 stanowiły wartość
utrzymania tych obiektów.

Mieszkaniec gminy Dolsk, który nie wyraził zgodę na publikowanie danych osobowych
odnosząc się do prowadzonej korespondencji z Burmistrzem Miasta i Gminy Dolsk zapytał
czy gmina prowadzi przegląd dróg na terenie gminy.
Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, że gmina prowadzi przeglądy dróg
jako działania przed inwestycyjne wykorzystując głównie opinie stosownych komisji Rady
MiG Dolsk.
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Mieszkaniec gminy Dolsk przywołując przepisy określające zadania gminy wskazał
realizację przeglądu dróg.
Burmistrz Henryk Litka zakomunikował, że należałoby się zastanowić czy zaplanowane
środki na utrzymanie dróg wydawać na wykonanie przeglądu dróg gminnych czy może
właściwszym byłoby wydatkowanie tychże środków na odbudowę zniszczonej nawierzchni
dróg gminnych.

Ad.ll. Zakończenie obrad.

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

Protokolant Przewodnicząca Rady
Magdalena Pawłowska Janina Pawełczyk


