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 PROTOKÓŁ NR LI/18

z LI Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 18 października 2018 roku
godz. 11.00-13.00

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 Dolsk,
2. Magdalena Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk,
3. Mirella Godawa -  Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk
4. Maria Marchlewska  - Kierownik Referatu Gospodarczego
5. Daria Rosiak -  Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
6. Andrzej Ratajczak -  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
7. Alicja Olschak -  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
8. Witold Opielewicz – Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Dolsku
9. 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 12 radnych, wobec
czego rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o zmiany w porządku obrad. Wobec braku
zmian Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała porządek obrad ustalony na dzisiejszą
sesję, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad L 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 2017 oraz oświadczeń złożonych w związku

z upływem VII kadencji rady:

a) analiza oświadczeń majątkowych pracowników przedstawiana przez Burmistrza

Miasta i Gminy Dolsk.

b) analiza oświadczeń majątkowych radnych przedstawiana przez Przewodniczącą

Rady Miasta i Gminy Dolsk.
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7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

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

b) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok

2019,

c) w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze bezprzetargowej,

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych

położonych w Dolsku w drodze przetargu,

e) w sprawie opłaty od posiadania psów,

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

h) w sprawie opłaty targowej,

i) w sprawie skargi z dnia 20 września 2018,

j) w sprawie skargi z dnia 24 września 2018,

8. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki pamiątkowej „ Za zasługi dla miasta i gminy

Dolsk”.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 12 głosami „za”.

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

powiedziała, że protokół z obrad L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk został sporządzony
w terminie i znajduje się w biurze rady.
Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.
Protokół został przyjęty jednogłośnie – 12 radnych głosowało „za”.

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

międzysesyjnej i poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie były wydane żadne
Zarządzenia Burmistrza. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
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Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk następnie udzieliła głosu przewodniczącym
komisji stałych z prośbą o przedstawienie  informacji z działalności poszczególnych komisji.
Przewodniczący Komisji nie zabrali głosu.

Ad.6. Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2017 oraz oświadczeń złożonych
w związku z upływem VII kadencji rady:
a) analiza oświadczeń majątkowych pracowników przedstawiana przez Burmistrza Miasta

i Gminy Dolsk. Analiza przedstawiona i odczytana przez Burmistrza dotyczyła
oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników wg stanu na dzień 31.12.2017
roku.

b) analiza oświadczeń majątkowych radnych przedstawiana przez Przewodniczącą Rady
Miasta i Gminy Dolsk. Przedstawiona analiza dotyczyła oświadczeń majątkowych
radnych wg stanu na dzień 31.12.2017 roku oraz oświadczeń złożonych w związku
z upływem kadencji rady wg stanu na dzień 16.09.2018 r.

Ad. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:

Przewodnicząca J. Pawełczyk poprosiła Skarbnika M. Surmicką o omówienie projektu
uchwał podatkowych.
Skarbnik poinformowała, że był przewidziany 2% wzrost podatków, w związku z tym
poszczególne kwoty podatków ulegają następującemu wzrostowi:
-  w projekcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów jest zaproponowany wzrost
stawki z kwoty 33,00 zł na 34,00 zł,
- w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zaplanowano np. wzrost w zakresie opodatkowania budynków mieszkalnych ze stawki 0,75 zł
na stawkę 0,77 zł, a w zakresie np. od gruntów pozostałych ze stawki 0,20 zł na stawkę 0,21
zł.
- w projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych dochód gminy przy założeniu, że zaproponowane stawki zostaną przyjęte
wzrośnie o 7000,00 zł,
- w projekcie uchwały w sprawie opłaty targowej jest zaplanowany wzrost z kwoty 25,00 zł
na stawkę 26,00 zł.

Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk poinformowała zebranych, że w dniu dzisiejszym została
ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta, która jest
podstawą do określenia wysokości stawki podatku rolnego.
Burmistrz H. Litka dodał, że ogłoszona średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów, która
jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 rok wyniosła 54,36 zł
za 1 dt czyli jest wyższa od ubiegłorocznej o 1,87 zł. W związku z niewielkim wzrostem
średniej ceny skupu żyta do ustalenia podatku rolnego zostaje przyjęta stawka ogłoszona
przez GUS 54,36 zł za 1 dt.
Przewodniczący Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych J. Kaczmarek poinformował
zebranych radnych, że przed sesją odbyło się krótkie posiedzenie członków komisji na którym
to w związku z ogłoszoną wysokością średniej ceny skupu żyta została podjęta decyzja
o utrzymaniu górnej stawki  średniej ceny skupu żyta do celu ustalenia podatku rolnego
na terenie gminy Dolsk w 2019 roku, na poziomie 54,36 zł za 1 dt. W związku z powyższym
nie ma konieczności podjęcia uchwały o podatku rolnym.

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok. Uzasadnienie
do uchwały odczytała Skarbnik M. Surmicka, natomiast Przewodnicząca Rady odczytała
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projekt uchwały. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został szczegółowo omówiony
podczas Wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, gdzie został w przedstawionej formie zaakceptowany
przez członków Komisji Budżetowej i Spraw Gospodarczych. Wobec braku pytań
przystąpiono do  imiennego głosowania.

Lp. Imię i nazwisko radnego za przeciw wstrzymujący
1. Chojnacka Jadwiga za - -
2. Grycz Henryk za - -
3. Jurga Marek za - -
4. Kaczmarek Jarosław za - -
5. Mejza Krystian za - -
6. Michałowski Andrzej za - -
7. Niewrzendowska Aneta - - -
8. Pawełczyk Janina za - -
9. Pieprzyk Lidia - - -
10. Ratajczak Roman za - -
11. Rusiak Zenon za -
12. Rzepczyński Jan za - -
13. Szczepaniak Hieronim za -
14. Szermelek Wiesława za - -
15. Woroch Jacek - - -

Razem 12 - -

Uchwała nr LI/311/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok
została uchwalona 12 głosami „za” i  stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

b) w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2019. Uzasadnienie do projektu uchwały omówiła Sekretarz M. Godawa i poinformowała,
że jest to uchwała określająca program współpracy na 2019 rok. W toku prac i konsultacji
została zgłoszona jedna uwaga, która znalazła odzwierciedlenie w przestawionym
projekcie. Szczegółowo treść uchwały została przedstawiona na Wspólnym Posiedzeniu
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
gdzie jej projekt został zaakceptowany. Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk przystąpiła
do odczytania projektu uchwały.
Uchwała nr LI/312/18 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019 została uchwalona 12 głosami „za” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

c) w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach w drodze
bezprzetargowej. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Referatu
Gospodarczego M. Marchlewska. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony
na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji
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Rolnictwa i Ochrony Środowiska gdzie został jednogłośnie przyjęty. Przewodnicząca
J. Pawełczyk odczytała projekt uchwały.
 Uchwała nr LI/313/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Księginkach
w drodze bezprzetargowej została przyjęta 12 głosami „za”.

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanych
położonych w Dolsku w drodze przetargu. Uzasadnienie przedstawiła Kierownik
Referatu Gospodarczego M. Marchlewska. Poinformowała, że niniejszą uchwałą
nie dokonuje się zmiany tożsamości działek, a jedynie koryguje się błędnie wskazany
numer księgi wieczystej. Projekt uchwały został omówiony na Wspólnym Posiedzeniu
Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
gdzie został jednogłośnie przyjęty. Wobec braku pytań Przewodnicząca J. Pawełczyk
odczytała projekt uchwały. Uchwała nr LI/314/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie
zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Dolsku w drodze przetargu została
przyjęta 12 głosami „za”.

e) w sprawie opłaty od posiadania psów. Skarbnik. M. Surmicka poinformowała,
że uchwała została omówiona podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska gdzie została jednogłośnie
przyjęta. Wobec braku pytań Przewodnicząca J. Pawełczyk odczytała projekt uchwały.
Uchwała nr LI/315/18 w sprawie opłaty od posiadania psów została jednogłośnie przyjęta
12 głosami „za”.

f) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Skarbnik
M. Surmicka poinformowała, że w projekt uchwały wkradł się błąd pisarski w §1 pkt 1 b
gdzie widnieje kwota 4,73 zł od 1 ha powierzchni a winna być kwota 4,71 zł od 1 ha
powierzchni. Pozostałe zapisy projektu uchwały nie ulegają zmianie. Projekt został
szczegółowo przeanalizowany na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska gdzie został jednogłośnie
przyjęty i uzyskał pozytywną opinię komisji. Wobec braku pytań Przewodnicząca J.
Pawełczyk przystąpiła do odczytania projektu uchwały. W głosowaniu Uchwała
nr LI/316/18 została 12 głosami „za” przyjęta.

g) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Głos zabrała Skarbnik M. Surmicka, która poinformowała zebranych, że podczas obrad
Wspólnego Posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska projekt uchwały został szczegółowo omówiony. Przewodniczący
Komisji J. Kaczmarek poinformował, że projekt uchwały został zaakceptowany przez
członków komisji.
Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
W głosowaniu  Uchwała nr LI/317/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych została 12 głosami „za” uchwalona.

h) w sprawie opłaty targowej. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony
na Wspólnym Posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych oraz Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska gdzie został przyjęty 3 głosami „za”. Wobec braku
pytań Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk przystąpiła do odczytania projektu uchwały.
W głosowaniu Uchwała nr LI/318/18 została przyjęta 12 głosami „za”.
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i) w sprawie skargi z dnia 20 września 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
H. Grycz odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, które wyraża stanowisko Komisji
Rewizyjnej po przeanalizowaniu całości materiału w tej sprawie. Następnie
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. Wobec braku pytań przystąpiono
do głosowania. Uchwała nr LI/319/18 w sprawie skargi z dnia 20 września 2018 r., została
jednogłośnie 12 głosami „za” przyjęta.

j) w sprawie skargi z dnia 24 września 2018 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
H. Grycz ponownie zabrał głos i odczytał uzasadnienie do projektu uchwały, które wyraża
stanowisko komisji. Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk odczytała
projekt uchwały. Uchwała nr LI/320/18 w sprawie skargi z dnia 24 września 2018 r
została przyjęta 10 głosami „za” przy 2 „wstrzymujących się”.

Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku o nadanie odznaki pamiątkowej „ Za zasługi dla miasta
i gminy Dolsk”.
Na  L Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 4 października 2018 roku
Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk złożyła wniosek o nadanie odznaki pamiątkowej
„Za Zasługi dla miasta i gminy Dolsk” dla Bartosza Smektały. Następnie wniosek został
złożony na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.  W dniu dzisiejszym Burmistrz H. Litka
prosi radnych o rozpatrzenie tego wniosku i przychylne ustosunkowanie się do tej propozycji.
Następnie Burmistrz H. Litka odczytał treść wniosku wraz z uzasadnieniem.
W głosowaniu podczas obrad sesji radni jednogłośnie 12 głosami „za” zatwierdzili
propozycję uhonorowania Bartosza Smektały. Odznaka zostanie wręczona podczas obrad LII
Sesji Rady Miasta i Gminy w Dolsku.

Ad.9 Odpowiedzi  na interpelacje radnych.
Przewodnicząca J. Pawełczyk poinformowała, że ma L Sesji Rady Miasta nie były

złożone żadne interpelacje.
Przewodnicząca przeszła do omawiania kolejnego punktu obrad sesji.

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

 Wobec braku  interpelacji i zapytań radnych Przewodnicząca przeszła do omawiania
kolejnego punktu obrad.

Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.

 Przewodniczący Komisji Statutowej J. Kaczmarek odczytał protokół podsumowujący
pracę komisji w roku 2018.
 Jednocześnie radny J. Kaczmarek przedstawił własne spostrzeżenia i uwagi dotyczące
przebiegu prac VII kadencji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
 Radny Z. Rusiak zwrócił się do Burmistrza H. Litka i  wyraził niezadowolenie z faktu
pominięcia sołectwa Międzychód, które organizowało tegorocznego dożynki powiatowe,
a nie otrzymało w zamian tak jak to było praktykowane w latach ubiegłych  dodatkowego
wsparcia finansowego na realizację inwestycji.
 Radny J. Rzepczyński przedstawił zgodnie z obietnicą rozliczenie finansowe funduszu
sołeckiego Ostrowieczna i wskazał  jakie środki z funduszu były przeznaczone na budowę
boiska w  wiosce.
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 Radny M. Jurga w związku z sukcesami jakie odnieśli podopiecznie trenera
G. Furmanowskiego na ostatnich Mistrzostwach Europy w Taekwondo, dopytywał się  czy tą
grupę medalistów również można w jakiś szczególny sposób uhonorować.
 Sekretarz M. Godawa poinformowała, że dla takiej grupy uzdolnionych dzieci
przeznaczone są stypendia sportowe, o które po złożeniu wniosku mogą się ubiegać.
 Przewodnicząca Rady J. Pawełczyk przystąpiła do odczytania swojego  podsumowania
ostatnich 4 lat pracy w Radzie Miasta i Gminy Dolsk.
 Na zakończenie Burmistrz H. Litka również zabrał głos i w związku z odczytanymi przez
radnego J. Kaczmarka oraz Przewodniczącą Rady J. Pawełczyk podsumowaniami  wyraził
swoje odczucia, w których życzy Burmistrzowi  i dolskim radnym wybranym w najbliższych
wyborach samorządowych aby pamiętali, że jest podział  na organ uchwałodawczy
i wykonawczy. Gdy wszyscy będą kierowali się tą zasadą i pamiętali o tym podziale
współpraca między stronami będzie przebiegać w sposób prawidłowy.

Ad. 11. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został

wyczerpany. Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła LI Sesję Rady Miasta i Gminy
Dolsk.

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Agnieszka Bąk            Janina Pawełczyk


