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 RF.0002.03.2018

Protokół nr III/18
z III Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 12 grudnia 2018

 w sali widowiskowej Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku.
Obrady rozpoczęto 12 grudnia 2018 o godz. 16:00, a zakończono o godz. 17:11 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1
do protokołu i przedstawionego poniżej wyszczególnienia:
Obecni:
1. Sylwia Czaplicka-Zaremba
2. Monika Gmerek
3. Elżbieta Jańczak
4. Jarosław Kaczmarek
5. Stanisław Kaźmierski
6. Krystian Mejza
7. Andrzej Michałowski
8. Romuald Nawrot
9. Janina Pawełczyk
10. Aneta Podpołucha
11. Jan Rzepczyński
12. Filip Szczepaniak
13. Paweł Taciak
14. Szymon Taciak
15. Jacek Woroch

W obradach uczestniczyli również:
1. Mirella Godawa – Sekretarz Miasta i Gminy  Dolsku,
2. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Maria Marchlewska – Kierownik Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy

w Dolsku,
4. Mateusz Snela–przedstawiciel Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Dolsku,
5. Kierownicy jednostek  i zakładu budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Dolsku,
6. Mieszkańcy,
7. Przedstawiciel prasy.

Ad.1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot powitał radnych, zaproszone osoby oraz wszystkich
obecnych na sali. Radni zostali poproszeni  o potwierdzenie swojej obecności poprzez
zagłosowanie w programie e-sesja. Przewodniczący poinformował, że na sali obecnych jest
15 radnych, wobec czego rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad./załącznik nr 2 do protokołu/

Przewodniczący Rady R. Nawrot zapytał się o zmiany w porządku obrad. Wobec braku
zmian Przewodniczący odczytał porządek obrad ustalony na dzisiejszą sesję, który
przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok,

b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk,

c) w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta

i Gminy Dolsk,

d) w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych na rok 2019,

e) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci

wodociągowej w Lipówce,

f) w sprawie nadania nazwy  ulicy w miejscowości Dolsk,

g) w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie

przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna

Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.

Ad.3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej./załącznik nr 3 do protokołu/

Wobec nieobecności na obradach sesji Burmistrz B. Wierzbińskiej informację z działalności
międzysesyjnej odczytała Zastępca Burmistrza M. Godawa.

Ad.4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej./załącznik
nr 4 do protokołu/

Przewodniczący Rady R. Nawrot odczytał informację z działalności międzysesyjnej.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik M. Surmicka. Poinformowała,
że w dochodach zostały ujęte następujące zmiany:
DOCHODY
758 Różne rozliczenia:
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 5.500,00
zł tytułem przekroczenia planowanych dochodów na tym paragrafie,
801 Oświata i wychowanie:
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
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- zwiększa się planowane dochody w § 097 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 1.071,00
zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane dochody w § 0670 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) o kwotę
28.000,00 zł na wniosek dyrektora Przedszkola w Dolsku
852 Pomoc Społeczna:
W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej:
- zwiększa się planowane dochody w § 2030 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-
gminnych)) o kwotę 6.000,00 zł tytułem otrzymania dotacji od Wojewody.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane dochody w § 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 1.800,00 zł tytułem przekroczenia planowanych dochodów na tym paragrafie.
WYDATKI
600 Transport i łączność:
W rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne:
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki o kwotę
1.548,00 zł w § 4270 (zakup usług remontowych)
750 Administracja publiczna
W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę
6.000,00 zł
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne:
- dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 13.090,58 zł z § 4270 (zakup usług
remontowych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na wniosek sołectwa Małachowo
801  Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe:
- dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę
1.071,00 zł na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie
W rozdziale 80104 Przedszkola:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4220 (zakup środków żywności) o kwotę 28.000,00 zł
na wniosek dyrektora Przedszkola w Dolsku
852  Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe:
- dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 1.090,00 zł
na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
855  Rodzina
W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze:
- dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 1.090,00 zł na wniosek
dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:



4

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
318,18 zł na wniosek sołectwa Małachowo
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 200,00 zł
na wniosek sołectwa Małachowo
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę
ogółem 593,52 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.500,00 zł
-  na  wniosek  sołectwa  Masłowo  zmniejsza  się planowane  wydatki  o  kwotę

1.906,48 zł,
- zwiększa się planowane dochody w § 4260 (zakup energii) o kwotę 2.000,00 zł
- zwiększa się planowane wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę ogółem
8.700,00 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.000,00 zł
- na wniosek sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 7.700,00 zł,

- zwiększa się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę ogółem
3.378,66 zł w tym:

- zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.800,00 zł
- na wniosek sołectwa Masłowo zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.578,66 zł,

926 Kultura fizyczna i sport
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o łączną
kwotę 8.052,43 zł w tym:

-  na  wniosek  sołectwa  Masłowo  zmniejsza  się planowane  wydatki  o  kwotę
7.250,00 zł,
- na wniosek sołectwa Księginki zwiększa się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł,
- na wniosek sołectwa Ostrowieczno zwiększa się planowane wydatki o kwotę
1.487,00 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zmniejsza się planowane wydatki
o kwotę 2.489,43 zł

- zmniejsza się planowane wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o łączną kwotę
749,57 zł w tym:

- na wniosek sołectwa Masłowo zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 4,00 zł,
- na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 200,00 zł
- na wniosek sołectwa Ostrowieczno zmniejsza się planowane wydatki o kwotę
1.487,00 zł,
- na wniosek Samorządu Mieszkańców Dolska zwiększa się planowane wydatki
o kwotę 941,43 zł.

Radna J. Pawełczyk skierowała pytanie do Skarbnik M. Surmickiej, czy w związku z awarią
ogrzewania w Szkole Podstawowej w Masłowie zostaną na naprawę zabezpieczone
dodatkowe środki finansowe i w jakiej ewentualnie wysokości. Skarbnik poinformowała,
że Dyrekcja szkoły na ten moment nie zgłaszała takiego zapotrzebowania.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych F. Szczepaniaka o przedstawienie opinii komisji.
F. Szczepaniak poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniuje
przedstawiony projekt zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok pozytywnie,
5 głosami „za” został on przyjęty.
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Przystąpiono do głosowania w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr III/9/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok
została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwałę odczytał Przewodniczący Rady R. Nawrot-
stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz M. Godawa. Poinformowała, że zgodnie
z brzmieniem art. 8. ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach
samorządowych, czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza związane z
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy z tym,
że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Gminy, w drodze uchwały.
W dniu 19 maja 2018 weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wprowadzają
z dniem 1 lipca br. nowe tabele w zakresie kwot wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
W związku z faktem, że w dniu 21 listopada 2018 roku Pani Barbara Wierzbińska rozpoczęła
wykonywanie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, konieczne jest podjęcie nowej
uchwały określającej wynagrodzenie dla Burmistrza z mocą obowiązującą od dnia, w którym
Pani Barbara Wierzbińska złożyła ślubowanie.

Następnie opinię Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych przedstawił
Przewodniczący Komisji F. Szczepaniak. Komisja opiniuje przedstawiony projekt uchwały
pozytywnie. W głosowaniu przeprowadzonym na posiedzeniu komisji 3 członków komisji
było „za” przy 2 głosach „przeciw”.

Głosowano w sprawie:
wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Elżbieta Jańczak, Stanisław Kaźmierski, Romuald Nawrot, Aneta Podpołucha, Jan
Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon Taciak, Jacek Woroch
PRZECIW (3)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Jarosław Kaczmarek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Janina Pawełczyk

Uchwała nr III/10/18 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk   została
uchwalona 9 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”. Uchwałę odczytał
Przewodniczący Rady R. Nawrot- stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu.
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c) w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk.
Projekt uchwały omówiła Sekretarz M. Godawa, która poinformowała, że  w sytuacji
określonej przepisami § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
nie będących własnością pracodawcy, celem ustalenia wysokości przedmiotowego ryczałtu
dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Zaproponowany został miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne w ilości 300 km,
szczegółowe warunki używania pojazdu prywatnego do celów służbowych zostaną określone
w umowie z pracodawcą.
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych F. Szczepaniaka o przedstawienie opinii komisji.
F. Szczepaniak poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych opiniuje
przedstawiony projekt w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk pozytywnie, 5 głosami „za” został on przyjęty.

Głosowano w sprawie:
miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr III/11/18 w sprawie miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne
dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk  została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwałę odczytał
Przewodniczący Rady R. Nawrot- stanowi ona załącznik nr 7 do protokołu.

d) w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2019.
Projekt uchwały i założenia zostały przedstawione przez Pana Mateusza Snelę,
przedstawiciela Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Dolsku.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 został
opracowany na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, która stanowi, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
Ich realizacja prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych uchwalonego corocznie przez Radę Miasta i Gminy.
Program zapewnia ciągłość już podjętych działań i inicjatyw na rzecz profilaktyki, daje
gwarancję spójnych i skoordynowanych działań na szczeblu miasta i gminy, które
są elementem polityki realizowanej na poziomie ogólnokrajowym.
Profilaktyka uzależnień stanowi jedno z poważniejszych wyzwań, jakie stoją przed
instytucjami publicznymi i samorządem lokalnym. Alkoholizm jest zagrożeniem
dla prawidłowego rozwoju społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci i młodzieży
wychowujących się w rodzinach, w których występuje problem alkoholowy. Uzależnienie
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od alkoholu jest przyczyną niekontrolowanych i agresywnych zachowań oraz zaniedbań,
tym samym alkoholizm w znacznym stopniu osłabia funkcję wychowawczą rodziny.
Zadaniem samorządu jest stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
oraz zapewnienie pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych. Celem strategicznym
Programu jest ograniczenie skali problemów zawiązanych z uzależnieniem od alkoholu
na terenie Gminy Dolsk.
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obejmuje
w szczególności:
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu. Realizacja zadania nastąpi poprzez:
1) Ułatwianie kontaktu osobom uzależnionym z placówkami otwartymi i zamkniętymi
lecznictwa odwykowego, pośredniczenie w znalezieniu miejsca w placówce lecznictwa
odwykowego.
2) Funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego, którego zadaniem
jest informowanie o chorobie alkoholowej, możliwości leczenia osób uzależnionych
i członków ich rodzin, wstępne motywowanie do podjęcia leczenia, terapii
przeciwalkoholowej.
3) Utrzymywanie współpracy z lekarzami pierwszego kontaktu, placówkami otwartymi
i zamkniętymi lecznictwa odwykowego.
4) Kontynuacja zajęć indywidualnych prowadzonych przez doświadczonego terapeutę
uzależnień – dyżury psychologa.
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Realizacja zadania poprzez:
1) Skuteczną współpracą i pomoc takich instytucji jak: kuratorzy, policja, pracownicy
socjalni, GKRPA, szkoły, organizacje pozarządowe.
2) Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzicom i dzieciom z rodzin dotkniętych
problemem alkoholowym (dyżur psychologa)
3) Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe poprzez
wspomaganie działalności i współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i osobami
fizycznymi w celu rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.
4) Kierowanie spraw o leczenie odwykowe do biegłego sądowego w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu celem wydania opinii i skierowanie sprawy do sądu.
5) Wspieranie działań zgodnych z procedurą „Niebieskiej Karty” (dla ofiar przemocy).
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i rekreacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci
i młodzieży. Realizacja zadania nastąpi poprzez:
1) Przeprowadzenie kampanii profilaktyczno - edukacyjnej.
2) Tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, spotkania, zabawy, konkursy
o charakterze profilaktycznym, turnieje, promowanie trzeźwego stylu życia.
3) Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do aktywnego stylu życia, jako alternatywy
wobec używek poprzez organizowanie i dofinansowanie zajęć sportowych
oraz dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Miejsko-Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku, dofinansowanie akcji letniej i zimowej
dla dzieci oraz dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku, a w szczególności pobyt
na obozach socjoterapeutycznych.
4) Współpraca z radami sołeckimi, klubami sportowymi, Miejsko–Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji, placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami.
5) Pomoc w wyposażaniu świetlic wiejskich i organizowaniu wolnego czasu dzieciom
i młodzieży.
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6) Zakup sprzętu umożliwiającego aktywne spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.
7) Wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
8) Finansowanie programów profilaktycznych o charakterze edukacyjnym w placówkach
oświatowych dla dzieci i młodzieży.
9) Szkolenie nauczycieli, rodziców i wychowawców w zakresie profilaktyki i uzależnień
wśród dzieci.
10) Szkolenie poszczególnych grup zawodowych na temat uzależnień i przestrzegania ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
11) Dofinansowanie dożywiania dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
12) Pokrywanie innych kosztów związanych z uzależnieniami i profilaktyką.
IV. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.
13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizacja
zadania nastąpi poprzez:
Przeprowadzanie odpowiednich czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia osób
dopuszczających się naruszenia przepisów zabraniających reklamy i promocji napojów
alkoholowych oraz zabraniających sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom,
których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18,
na kredyt lub pod zastaw.
V. Miejsko -Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku
Miejsko-Gminna Komisja jest powoływana na podstawie art. 41 ust. 3 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i jest ciałem inicjującym i nadzorującym
wykonanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
W skład Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą
osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Do zadań komisji należy:
1) Prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej:
a) przyjmowanie zgłoszeń od osób uzależnionych od alkoholu członków ich rodzin lub
innych osób,
b) rozmowy z osobą uzależnioną, współuzależnioną na temat możliwości i sposobu leczenia.
c) pełnienie dyżuru w siedzibie Komisji,
d) udział w posiedzeniach Komisji.
2) Planowanie i organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do poszczególnych
grup wiekowych i zawodowych:
a) organizowanie szkoleń i przeprowadzanie programów edukacyjnych,
b) kontrole przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych i w uzasadnionych
przypadkach wnioskowanie o przeprowadzenie weryfikacji prawdziwości oświadczeń
o wysokości sprzedaży alkoholu.
3) Czynności i działania zmierzające do orzeczenia o konieczności podjęcia leczenia
odwykowego:
a) przyjęcie wniosku,
b) zebranie niezbędnych informacji, wywiad środowiskowy, rozmowy ze świadkami,
c) przesłanie wniosku i kompletu dokumentów do właściwego organu.
4) Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta i Gminy Dolsk.
5) Organizowanie i współorganizowanie imprez edukacyjnych, profilaktycznych
i sportowych.
6) Za w/w zadania lub inne wynikające z Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 270,00 zł brutto
miesięcznie.
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7) Potwierdzeniem uczestnictwa w posiedzeniu komisji jest podpisana lista obecności, która
jest podstawą do dokonania wypłaty wynagrodzenia.
8) W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji wynagrodzenie obniża się o 50%.
VI. Środki finansowe na realizację niniejszego Programu pochodzą z opłat za wydane
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
VII. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok
2019 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku.

Radny J. Kaczmarek poprosił o udzieleniu głosu i zwrócił się do M. Sneli z zapytaniem,
czy oszczędności w wysokości 20.000, 00 zł zostały ujęte w planie finansowym na 2019 rok.
M. Snela poinformował, że na ten moment środki nie mogły zostać ujęte w planie na 2019
rok, gdyż rok 2018 jeszcze się nie skończył, nie są zrobione zestawienia i bilanse
podsumowujące bieżący rok. Dopiero w momencie posiadania rzeczywistych danych środki
te zostaną dodane.
Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczących
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa o przedstawienie opinii komisji w sprawie przedstawionego
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
J. Woroch poinformował, że Komisja Oświaty akceptuje przedstawiony projekt uchwały
5 głosami „za”.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak
poinformował, że Komisja Budżetu również opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
uchwały 5 głosami „za”.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2019.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr III/12/18 w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2019 została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwałę odczytał
Przewodniczący Rady R. Nawrot- stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu.

e) w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci
wodociągowej w Lipówce,
Projekt uchwały omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska.
Poinformowała, że w związku z wykonaniem sieci wodociągowej w Lipówce zaistniała
konieczność przekazania przedmiotowej inwestycji o wartości 474.351,64 zł, do jednostki
organizacyjnej gminy, która w swoim statucie ma obowiązek zarządzania mieniem służącym
zaopatrzeniu w wodę.
Następnie Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniaka o przedstawienie opinii komisji.
F. Szczepaniak poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały. Komisja wnosi tylko uwagę, aby przy wartości
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inwestycji 474.351,64 zł dopisać słowo netto. Na posiedzeniu komisji projekt został przyjęty
5 głosami „za”.
Głosowano w sprawie:
przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku sieci wodociągowej
w Lipówce.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr III/13/18 w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dolsku
sieci wodociągowej w Lipówce została uchwalona 15 głosami „za”. Uchwałę odczytał
Przewodniczący Rady R. Nawrot- stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu.

f) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolsk.
Uchwałę omówiła Kierownik Referatu Gospodarczego M. Marchlewska, która
poinformowała, że kompetencją Rady jest podejmowanie decyzji w sprawie nadawania nazw
ulicom.
W związku z dokonaniem podziału terenu w Dolsku, w rejonie Jeziora Dolskiego Wielkiego
i wydzieleniem nowych działek przeznaczonych pod zabudowę, uznano za konieczne nadanie
nazw ulicy na tym terenie.
Działka nr 1548/6 jest własnością Gminy Dolsk i stanowi przedłużenie istniejącej
już ul. Konwaliowej, dlatego też uznano za zasadne, aby przedłużyć przedmiotową ulicę
o działkę nr 1548/6.
Następnie Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu
i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniaka o przedstawienie opinii komisji.
F. Szczepaniak poinformował, że Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały, został on zaakceptowany na posiedzeniu komisji
5 głosami „za”.

Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolsk.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr III/14/18 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dolsk została
uchwalona 15 głosami „za”. Uchwałę odczytał Przewodniczący Rady R. Nawrot- stanowi
ona załącznik nr 10 do protokołu.

g) w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie
przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna
Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.
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Projekt uchwały omówiła Sekretarz M. Godawa, która poinformowała, że w dniu 11 sierpnia
2008 roku Rada Miasta i Gminy Dolsk podjęła uchwałę Nr XXV/147/08 w sprawie
przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa
Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie, mocą której wyznaczyła swojego
przedstawiciela na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w osobie Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk. Wobec faktu objęcia z dniem 21 listopada 2018 roku stanowiska Burmistrza
przez Panią Barbarę Wierzbińską konieczne jest wprowadzenie w treści § 1 ust. 3 uchwały
stosownej zmiany.
Przewodniczący Rady R. Nawrot poprosił Przewodniczących Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
o przedstawienie opinii komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
J. Woroch poinformował, że Komisja Oświaty akceptuje przedstawiony projekt uchwały
5 głosami „za”.  Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych F. Szczepaniak
poinformował, że Komisja Budżetu również opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt
uchwały 5 głosami „za”.
Przystąpiono do głosowania.
Głosowano w sprawie:
zmiany Uchwały nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia
gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania
Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Sylwia Czaplicka-Zaremba, Monika Gmerek, Elżbieta Jańczak, Jarosław Kaczmarek,
Stanisław Kaźmierski, Krystian Mejza, Andrzej Michałowski, Romuald Nawrot, Janina
Pawełczyk, Aneta Podpołucha, Jan Rzepczyński, Filip Szczepaniak, Paweł Taciak, Szymon
Taciak, Jacek Woroch
Uchwała nr III/15/18 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/147/08 z dnia 11 sierpnia 2008
roku w sprawie przystąpienia gminy Dolsk do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie została uchwalona
15 głosami „za”. Uchwałę odczytał Przewodniczący Rady R. Nawrot- stanowi ona załącznik
nr 11 do protokołu.

Ad.6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
W związku z tym, że na obradach II Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk nie były złożone żadne
interpelacje przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych.

W dyskusji wzięli udział:
- Jarosław Kaczmarek – odczytał i złożył na ręce Sekretarz M. Godawy pismo skierowane
do Burmistrza B. Wierzbińskiej dotyczące braku połączeń komunikacyjnych oferowanych
przez przewoźników na trasie Mełpin-Śrem z prośbą o zagłębienie się w tym temacie
i poszukanie rozwiązań ułatwiających mieszkankom Mełpina przemieszczanie
się na wskazanym odcinku. Prosi o podjęcie rozmów z gminą Śrem w celu omówienia
propozycji wydłużenia linii komunikacji miejskiej na trasie Mórka-Mełpin-Kadzewo.
- Janina Pawełczyk – odczytała i złożyła na ręce Przewodniczącego Rady R. Nawrota
interpelację, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
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- Monika Gmerek – odczytała i złożyła na ręce Przewodniczącego Rady R. Nawrota
2 interpelacje, które stanowią załączniki nr 13 i 14 do protokołu.
- Sylwia Czaplicka-Zaremba – odczytała i złożyła również na ręce Przewodniczącego Rady
R. Nawrota interpelację, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad.8. Wolne głosy i wnioski.

W dyskusji wzięli udział:
- Krystian Mejza – odczytał i złożył na ręce Przewodniczącego Rady wniosek, który stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Nawrot zabrał głos i poinformował radnych o planowanym
programie uroczystości związanych z obchodami 100-lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego, które to odbędą się w Dolsku w dniu 27 grudnia 2018 roku. Obchody
rozpoczną się od złożenia wiązanek kwiatów w miejscach pamięci poświęconych
Powstańcom Wielkopolskim  na cmentarzu oraz przy Szkole Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Dolsku o godz. 10.00, następnie o godz. 15.30 odbędą się uroczystości
patriotyczne na Rynku w Dolsku, o godz. 16.30 wystartuje sztafeta powstańcza z Rynku
w Dolsku do Wieży Ciśnień w Śremie, o godz. 16.40 zawyją syreny OSP, a o godz. 16.45
odbędzie się przemarsz z Rynku do Kościoła Farnego gdzie o godz. 17.00 rozpocznie
się msza św. w intencji Powstańców Wielkopolskich.
Przewodniczący poinformował również , że najbliższa Sesja Rady Miasta i Gminy w Dolsku
odbędzie się w dniu 27 grudnia o godz. 12.00.
Wobec braku pytań przystąpiono do 9 punktu porządku obrad.

Ad.9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady R. Nawrot podziękował radnym, kierownikom jednostek i obecnym
mieszkańcom za przybycie i zakończył obrady III Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku.
Po zakończeniu obrad Radny J. Kaczmarek poprosił, aby w protokole zawrzeć informację,
że na sali obecnych było 3 widzów.

Protokolant Przewodniczący
Rada Miasta i Gminy Dolsk

Agnieszka Bąk Romuald Nawrot
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