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 PROTOKÓŁ NR XLIII/18

z XLIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 28 marca 2018 roku
godz. 11.00-15.00

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. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku
6. Daria Rosiak Dyrektor Publicznej Biblioteki w Dolsku
7. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku
8. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku
9. Maria Banaszak Dyrektor Szkoły Podstawowej im Jana Brzechwy w Masłowie
10. Wojciech Dudziński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w

Dolsku
11. Przedstawiciel prasy
12. 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 13 radnych, wobec czego
rada władna jest podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zgłosiła wniosek o poszerzenie porządku obrad w
punkcie „8 Rozpatrzenie projektów uchwał” o projekt uchwały w sprawie przekazania
wniosku z dnia 26 lutego 2018 r. złożony przez mieszkańca gminy Dolsk dotyczący
wskazania sposobu pozbycia się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz uregulowania tej kwestii w regulaminie utrzymania czystości i
porządku w gminie Dolsk.
Następnie 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 XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk.
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
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6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy Dolsk za 2017
rok.
7. Sprawozdania za rok 2017 z zakresu działalności:
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok;
b) opłaty targowej;
c) podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze;
d) przyjęcia „Gminnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”;
e) Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i
Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
f) określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych;
g) przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023;
h) przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Dolsk na lata 2018-2023;
i) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk na
lata 2018-2028;
j) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób bezdomnych;
k) przekazania wniosku.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Porządek obrad został zatwierdzony 13 głosami „za”

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

że protokół z obrad XLII 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 – 13 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 3 do protokołu.
Następnie Burmistrz Henryk Litka poprosił o dokończenie sprawozdania o informację
dotyczącą wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że w okresie od 1 do 28 marca zostało
wydane jedno Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 13.03.2018r. w sprawie
zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Radni do przedstawionej informacji nie wnieśli zapytania.
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Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do pkt 10 sprawozdania Przewodniczącej
Rady Miasta i Gminy Dolsk zapytała Burmistrza o wydanie decyzji administracyjnej w
przedmiotowej sprawie.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że po uprzednim nie wypełnieniu przez strony
postanowień ugody burmistrz nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu
poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że sprawa zostanie wyjaśniona wskazując
termin do końca kwietnia wykonania prac ustalonych przez zainteresowanych właścicieli
nieruchomości.
W punkcie 11 sprawozdania międzysesyjnego Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk
poprosiła przewodniczących komisji stałych o informację z działalności poszczególnych
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych Jarosław Kaczmarek
poinformował o udziale w zebraniu sołectwa Księginki, które odbyło się 20 marca br.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marek Jurga poinformował o
odbytym posiedzeniu wyjazdowym celem lustracji terenu zgłoszonego przez mieszkańców
wsi Księginki, jak również dokonując objazdu i oceny stanu dróg gminnych po okresie
jesienno-zimowym, który jest katastrofalny.

Ad.6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta i gminy
Dolsk za 2017 rok.

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak
przedstawił Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Śremie
wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu
śremskiego w 2017 roku szczególnie wyróżniając informacje dotyczące gminy Dolsk co
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad
Bartłomiejczak poinformował o poczynaniach zmierzających do utworzenia Posterunku
Policji w Książu Wlkp dla gminy Dolsk i Książ Wlkp., które musi być potwierdzone
wcześniej dokonanymi analizami. Zapewnił o poczynionych staraniach utworzenia
posterunku co wzmocni pracę Komendy Powiatowej Policji w Śremie.
Poprosił o możliwość wsparcia finansowego pozwalające na zakup pojazdu patrolowego dla
obu gmin.
Radny Jacek Woroch zwrócił uwagę na niewystarczającą liczbę znaków drogowych
informującą o przejściach dla pieszych, jak również zasygnalizował zaobserwowany problem
parkowania samochodów na chodnikach w obrębie miasta Dolsk.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odnosząc się do informacji podanej w sprawozdaniu
policji zapytała czy odnotowana kradzież miała miejsce w miejscowości Nowieczek?
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Z uwagi na brak szczegółowej wiedzy w trakcie obrad sesji odpowiedź na powyższe pytanie
zostanie udzielona w późniejszym terminie.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wywołała dyskusję dotyczącą problemu
nieprzestrzegania przepisów przez kierowców tirów w zakresie dopuszczalnego tonażu.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Śremie mł. insp. Konrad Bartłomiejczak
odnosząc się kolejno do zadanych pytań poinformował, że za oznakowanie dróg odpowiada
ich zarządca, natomiast przemieszczanie się pojazdami ciężarowymi po drogach na terenie
gminy jest uwarunkowane koncesją wydaną przez Marszałka Województwa
Wielkopolskiego. Jednocześnie zasugerował, że rozwiązaniem problemu byłoby ustawienie
wagi kontrolującej dopuszczalny tonaż w dwóch miejscach: na targowisku miejskim lub przy
punkcie widokowym.
7. Sprawozdania za rok 2017 z zakresu działalności:
• Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku Wojciech Dudziński
przedstawił informację z działalności za rok 2017, co stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał o dwukrotną pozycję we wydatkach z przeznaczeniem
na remont kotłowni?
Wojciech Dudziński poinformował, że remont kotłowni dotyczył naprawy pieca i remont
ścian kotłowni stąd dwie pozycje.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała o wysokość kosztów utrzymania budynku w
Małachowie?
Z uwagi na brak szczegółowej wiedzy w trakcie obrad sesji odpowiedź na powyższe pytanie
zostanie udzielona w późniejszym terminie.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk ogłosiła 10 min przerwę.
Po przerwie

• Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Masłowie Maria Banaszak
przedstawiła informację z działalności za rok 2017, co stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Radny Jarosław Kaczmarek zapytał na jakim etapie prac jest budowa ogrodzenia boiska przy
Szkole Podstawowej?
Maria Banaszak poinformowała o zakupie siatki na budowę ogrodzenia boiska za kwotę
13.500 zł.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Burmistrza Henryka Litka o uściślenie
informacji dotyczącej wydatków na wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Masłowie.
Skarbnik Magdalena Surmicka wyjaśniła że budowa ogrodzenia boiska w Masłowie
została ujęta w budżecie gminy na rok 2018 w zadaniach inwestycyjnych. Skarbnik
potwierdziła zakup siatki jak również to, że pracownik prowadził nadzór nad zleconym
zadaniem.
Burmistrz Henryk Litka wskazując kwotę 15.000,00 zł stwierdził iż jest ona wystarczająca
na wykonanie powyższej inwestycji.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała kto będzie utrzymywał porządek poza
ogrodzeniem boiska oraz czy fakt złego stanu drogi przy szkole został zgłoszony do jej
zarządcy?
Przewodnicząca Janina Pawełczyk na powyższe pytanie otrzymała odpowiedź, że problem
złego stanu nawierzchni drogi został zgłoszony do Zarządcy Drogi przez Burmistrza Miasta i
Gminy Dolsk na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Masłowie.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2018 rok.
Magdalena Surmicka poinformowała, że w projekcie zmiany uchwały budżetowej miasta i
gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:
DOCHODY
700 Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
- zwiększa się planowane dochody w § 0760 (wpływy tytułu przekształcenia wieczystego
użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności) o kwotę 3 080,00 zł z
tytułu wpływu ponadplanowych dochodów
758 Różne rozliczenia
W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego:
- zwiększa się planowane dochody w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę
47 086,00 zł z tytułu otrzymania informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2018
W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe:
- zwiększa się planowane dochody w § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 700,00zł
tytułu wpływu ponadplanowych dochodów
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- w dniu 23 lutego 2018 r. Rada Powiatu Śremskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
gminie Dolsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie dojazdu
uczniów do szkół ponadpodstawowych w wysokości 12 000,00 zł
WYDATKI
801 Oświata i wychowanie
W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe:
- zwiększa się planowane wydatki w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę
47 086,00 zł (zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej),
W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół:
- w paragrafie 4300 (zakup usług pozostałych) zwiększa się wydatki o kwotę 12 000,00 zł na
dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół ponadpodstawowych.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:
- zwiększa się planowane wydatki w § 3240 (stypendia dla uczniów) o kwotę 3 780,00 zł dla
zabezpieczenia środków własnych w celu wypłaty stypendiów socjalnych),
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
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- na wniosek sołectwa Księginki dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł na
zadanie polegające na wykonaniu zmian w projekcie dotyczącym budowy świetlicy w
miejscowości Księginki - § 4300 (zakup usług pozostałych)
926 Kultura fizyczna
W rozdziale 92695 Pozostała działalność:
- na wniosek sołectwa Księginki zmniejsza się planowane wydatki w § 4210 (zakup
materiałów i wyposażenia) o kwotę 5 000,00 zł w związku z przeniesieniem tej kwoty na dz.
921 rodz. 92109 § 4300 w celu wykonania zadania wskazanego w dziale Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisjię Budżetu i Spraw
Gospodarczych do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy
na 2018 rok.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.

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 za - -

Razem 13 - -

Uchwała nr XLIII/271/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

b) opłaty targowej.
Magdalena Surmicka poinformowała, że w uchwale Nr XXXVII/225/17 Rady Miasta i
Gminy Dolsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp.
poz.6758) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się:
panią Ewę Skowrońską”. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych do omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/272/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

c) podziału gminy Dolsk na okręgi wyborcze.
Mirella Godawa poinformowała, że z dniem 31 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz.U. poz. 130), w tym w szczególności art. 12 ust. 1, który stanowi, iż „Rada
gminy dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 60
dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy" Przedłożony projekt uchwały stanowi zatem
wypełnienie dyspozycji zawartej w powyższym przepisie. W stosunku do obecnie
obowiązującej uchwały jedyną zmianą jest dopisanie nowych ulic powstałych w mieście
Dolsk - do okręgu wyborczego nr 3 dopisano odpowiednio ulicę Fiołkową i Wrzosową.
Projekt uchwały został przekazany Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych do omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/273/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

d) przyjęcia „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”.
Mirella Godawa poinformowała, że 28 października 2015 roku mocą Uchwały nr XII/62/15
Rady Miasta i Gminy Dolsk przyjęty został "Gminny program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów" oraz określone zostały zasady i tryb przyznawania stypendium dla
uczniów szczególnie uzdolnionych. W związku ze zmianą przepisów w zakresie organizacji
systemu oświaty dotyczących m.in. likwidacji gimnazjum i powstania 8-klasowych szkół
podstawowych, zaistniała konieczność dostosowania przepisów powyższej uchwały do nowej
sytuacji. Ponadto wobec faktu, że uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów" w przeciwieństwie do regulaminu określającego
zasady przyznawania stypendium nie jest aktem prawa miejscowego, nie podlega zatem
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego stosowne jest podjęcie
dwóch odrębnych uchwał.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do omawianego projektu uchwały.
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Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/274/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

e) Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Mirella Godawa poinformowała, że 28 października 2015 roku mocą Uchwały nr XII/62/15
Rady Miasta i Gminy Dolsk przyjęty został "Gminny program wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów" oraz określone zostały zasady i tryb przyznawania stypendium dla
uczniów szczególnie uzdolnionych. W związku ze zmianą przepisów w zakresie organizacji
systemu oświaty dotyczących m.in. likwidacji gimnazjum i powstania 8-klasowych szkół
podstawowych, zaistniała konieczność dostosowania przepisów powyższej uchwały do nowej
sytuacji. Ponadto wobec faktu, że uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów" w przeciwieństwie do Regulaminu określającego
zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów
szczególnie uzdolnionych nie jest aktem prawa miejscowego, nie podlega zatem ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego stosowne jest podjęcie dwóch
odrębnych uchwał. W przedłożonym projekcie uchwały doprecyzowano krąg adresatów
programu, zasady przyznawania stypendium i jego wysokość. O stypendium ubiegać się
mogą uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk uczęszczający do szkół podstawowych i
klas gimnazjalnych znajdujących się na terenie gminy Dolsk, a także uczniowie zamieszkali
na terenie gminy Dolsk, ale uczęszczający wg przypisanego obwodu do szkół podstawowych
i gimnazjum zlokalizowanych w innych gminach (dotyczy to dzieci z m. Międzychód,
Gawrony, Pinka i Mełpin uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie, dzieci z
Brześnicy uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Borek Wlkp. oraz
dzieci z Błażejewa uczęszczających do szkół na terenie gminy Książ Wlkp.). Stypendium
obejmuje także uczniów szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych,
kończących się egzaminem maturalnym.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do omawianego projektu uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/275/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

f) określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych.
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Mirella Godawa poinformowała, że zawodnicy uzyskujący wysokie wyniki sportowe na
arenie krajowej i międzynarodowej zasługują na wyróżnienia w postaci stypendiów
sportowych.  Powołana  w  uchwale  ustawa  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  o  sporcie,  stwarza
jednostkom samorządu terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych dla
zawodników, reprezentantów Gminy, osiągających wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wysokie zaangażowanie
w treningi oraz osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zawodach na szczeblu krajowym
powinno być zauważane i nagradzane. Proponowana uchwała jest wyrazem dbałości
samorządu gminnego o rozwój kultury fizycznej w gminie Dolsk. W stosunku do wcześniej
obowiązującej uchwały doprecyzowano szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów,
co pozwoli usystematyzować i ujednolicić procedurę podejmowania decyzji o przyznaniu
stypendium.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do omawianego projektu uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/276/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

g) przyjęcia Strategii rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-2023.
Mirella Godawa poinformowała, że Strategia rozwoju miejscowości Księginki na lata 2018-
2023, wypracowana została przez członków Grupy Odnowy Wsi, Rady Sołeckiej i aktywnych
społecznie mieszkańców wsi Księginki. Strategia określa drogę do wyznaczonego celu, jakim
jest poprawa warunków życia w sołectwie. Służy jego rozwojowi poprzez uporządkowanie
działań podejmowanych przez różne grupy społeczności lokalnej. Strategia rozwoju
miejscowości Księginki jest dokumentem, w którym została opisana obecna sytuacja sołectwa
i na tej podstawie zdefiniowano podstawowe obszary problemowe. Niezbędne działania w
celu uzyskania poprawy sytuacji rozwoju lokalnego mają doprowadzić do tego, aby sołectwo
było przyjaznym i atrakcyjnym miejscem zamieszkania, pracy i odpoczynku. Strategia jest
dokumentem otwartym. Komunikowanie Strategii poprzez konsultacje z mieszkańcami,
zebrania wiejskie oraz działania promocyjne będą miały istotny wpływ na kształtowanie
przyszłościowego wizerunku wsi.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych do omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/277/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
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h) przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Dolsk na lata 2018-2023.
Maria Marchlewska poinformowała, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu  cywilnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  1610  z  późn.  zm.)  Rada  Miasta  i  Gminy  Dolsk
zobowiązana jest do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy na okres co najmniej 5 lat. Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Dolsk opracowany został na lata 2018-2023, dlatego
podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych do omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/278/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

i) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Dolsk
na lata 2018-2028.
Alicja Olschak poinformowała, że Konieczność opracowania strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych wynika wprost z art.17 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.) i należy do zadań własnych gminy o
charakterze obowiązkowym. Dokument przedstawia koncepcję działań zmierzających do
racjonalizacji lokalnej polityki społecznej, szczególnie w rozpoznawaniu zagrożeń
społecznych, ich profilaktyki i minimalizowania negatywnych skutków występujących
problemów społecznych. Zgodnie z art. 16b ustawy o pomocy społecznej strategia zawiera
diagnozę sytuacji społecznej, prognozę zmian  w zakresie objętym strategią jak również
określa cele strategiczne projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań, sposób
realizacji strategii oraz jej ramy finansowe jak również wskaźniki realizacji działań.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do omawianego projektu uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/279/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

j) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku osób
bezdomnych.
Alicja Olschak poinformowała, że świadczenia z pomocy społecznej są udzielane bez
żądania  zwrotu gdy wnioskujący o ich udzielenie spełniają kryteria dochodowe.
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Jedną z form pomocy która jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest
udzielenie schronienia osobom bezdomnym. Można to czynić poprzez ogrzewalnię,
noclegownię i schronisko. W przypadku pobytu w schronisku jako ośrodku wsparcia zgodnie
z art. 97 ust. 5  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  /Dz.U. z 2017r. poz.
1769 z późn. zm./ to rada gminy ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób mający dochody przekraczające kryterium dochodowe.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Oświaty, Kultury, Sportu,
Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa do omawianego projektu uchwały.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa wyraziła opinię
pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/280/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

k) przekazania wniosku.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że zgodnie z art. 243 Kodeksu
postępowania administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do
jego rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać go właściwemu organowi.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o opinię Komisję Budżetu i Spraw
Gospodarczych do omawianego projektu uchwały.
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie
nad tymże projektem.
Uchwała nr XLIII/281/18 została zatwierdzona jednogłośnie 13 głosami „za” i stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała odpowiedź na interpelację i wnioski zgłoszone
na XLII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk przez Radną Janinę Pawełczyk, Radnego Jarosława
Kaczmarka oraz Radnego Andrzeja Michałowskiego co stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

10. Interpelacje i zapytania radnych.
Brak zgłoszonych interpelacji i zapytań radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała o obowiązku radnego i zaapelowała aby
radni organizowali zebrania informacyjne z wyborcami. Następnie poprosiła Burmistrza
Miasta i Gminy Dolsk aby na Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Dolsk
utworzyć zakładkę z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami na nie.
Powyższe dane miałyby  udostępniać informacje obejmujące kadencję 2014-2018,
ewentualnie informacje od 1 stycznia 2018r.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała radnych o nowelizacji ustrojowych
ustaw samorządowych i wobec czego powołaniu Komisji Statutowej, której członkowie
opracują zmiany w Statucie Gminy Dolsk.

Sołtys wsi Lipówka skierowała pytanie do Burmistrza MiG Dolsk na jakim etapie jest
dokumentacja wodociągu Lipówka oraz w jaki sposób mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w
wodę gdyż właścicielka wodociągu wypowiedziała umowę z dniem 30 czerwca?
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że poprzez otrzymaną korespondencję
rada dowiedziała się o terminie tj 30 czerwca 2018r. możliwości korzystania z prywatnego
wodociągu przez mieszkańców Lipówki.
Burmistrz  Henryk  Litka poinformował o pełnej dokumentacji, pozwoleniu na budowę, a
także przed rozmowami z mieszkańcami. Propozycja budowy wodociągu w dwóch etapach i
przedstawia się następująco:
I etap – doprowadzenie tranzytu wodociągu do Lipówki
II etap wmontowanie rurociągu wzdłuż drogi powiatowej w Lipówce oraz wszystkie odnogi
zawarte w dokumentacji. Wskazując terminy Burmistrz poprosił o spotkanie z mieszkańcami
Lipówki po 5 kwietnia tj po spotkaniu z właścicielem wodociągu.
Ewa Roussel prosząc o udzielenie głosu zgodziła się na udostępnienie danych zapytała czy
wodociąg będzie zaopatrywał w wodę mieszkańców Podlesia?
Burmistrz Henryk Litka poinformował o braku dokumentacji zapewniającej mieszkańcom
Podlesia zabezpieczenie w wodę, dokumentacja przewiduje zwartą zabudowę.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przywołując posiedzenie komisji na którym Skarbnik
MiGDolsk poinformowała o wysokości wolnych środków w budżecie poprosiła aby jeszcze
raz przekazała tą informację.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że wolne środki z 2016 roku to
111.595,62zł, nadwyżka z 2017 roku to 415.427,93zł razem 527.023,55zł.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała czy te środki w większości można przeznaczyć
na Lipówkę?
Skarbnik Magdalena Surmicka oczekujemy odpowiedzi z banku dotyczącej konieczności
wcześniejszego wykupu obligacji czy będziemy mieli możliwość całej kwoty do dyspozycji.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zasygnalizowała, że kwota wolnych środków z 2016 -
111 tys.zł miała być wykorzystana w 2017 roku na wcześniejszą spłatę.
Skarbnik Magdalena Surmicka zaprzeczyła.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk powyższa deklaracja miała miejsce przy omawianiu
budżetu, odczytując opinię za 2016 rok, sprawdzimy i na następnej sesji wrócimy do tematu.
Następnie poprosiła o wyjaśnienie sprawy z wiatrakami.
Skarbnik Magdalena Surmicka poinformowała, że została złożona deklaracja na kwotę ok.
700tys.zł w ubiegłym roku i ta kwota przyjęta jest również do budżetu na 2018 rok.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapewniła o przychylności rady o jak najszybszym
rozwiązaniu sprawy wodociągu w Lipówce. Wspomniała również o ewentualnej
nadzwyczajnej sesji po świętach, która pozwoliłaby na udostępnienie środków i jak
najszybsze wszczęcie postępowania przetargowego dla I etapu.
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Andrzej Świątek prosząc o udzielenie głosu (zgodził się na udostępnienie danych) jest pełen
obaw w dostarczaniu wody dla wsi Lipówka, gdyż mowa jest o I etapie doprowadzeniu
wodociągu do wsi przy jednoczesnym wskazanym terminie dostarczania wody z prywatnego
wodociągu tj. do 30 czerwca br. Ubolewając na nieobecności Pana Policjanta zasygnalizował,
iż w poruszanej sytuacji przeładowanych samochodów ciężarowych i braku możliwości ich
skontrolowania Policja mogłaby zwrócić chociażby uwagę na prędkość z jaką te samochody
się przemieszczają.
Burmistrz Henryk Litka przywołał spotkanie, na którym wytypowano drogi po których
miałyby przemieszczać się samochody ciężarowe przy zachowaniu bezpieczeństwa i
możliwości komunikacji. Porozumienie to podpisane winno być przez włodarzy
sąsiadujących gmin, a w konsekwencji respektowane przez przewoźników.
Po dyskusji stwierdzono, że ustawienie kontroli z pomiarem prędkości nic nie wnosi.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk wykonanie I etapu wodociągu Lipówka pozwoli
wyjaśnić ile gmina będzie miała środków do dyspozycji na realizację II etapu. Wskazując
spotkanie Burmistrza MiG Dolsk z mieszkańcami Lipówki pozwoli na wyczerpujące
wyjaśnienie sytuacji, jednocześnie prosząc o tożsamą informację dla rady.

12. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany.

Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk

Protokolant             Przewodnicząca Rady
Martyna Zielińska           Janina Pawełczyk


